
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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 З цього літа «Муніципальна варта» стала патрулювати Південний 
Буг. Кілька разів на тиждень спускаються на воду, для чого їм купили 
катер майже за 900 тисяч гривень. Що вони роблять, кого штрафують 
та чому не звертають увагу на забудови біля самої води?
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Вінницький водний патруль контролює не 
тільки води Південного Бугу, а й інших річок
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Біжимо 
у справах 

ßê ÷àñòî çàðàç ìîæíà çó-
ñòð³òè æ³íêó, ÿêà ã³äíî ïî-
ºäíóº ñ³ìåéíå æèòòÿ ç ïðî-
ôåñ³éíîþ ðåàë³çàö³ºþ. Öå 
íîðìà íàøîãî æèòòÿ. Ïðå-
êðàñíà íîðìà!

Ìè íîñèìî øòàíè, êîðèñ-
òóºìîñÿ âèáîð÷èì ïðàâîì, 
âîäèìî àâòî ³ áóäóºìî á³çíåñ. 
Ìè ðîñòèìî ä³òåé, ïðîâ³ä-
óºìî áàòüê³â, ãîòóºìî âå÷åðþ 
³ ³íîä³ ñï³âàºìî â äóø³. Ìè 
íå ñòàëè «ìóæèêàìè», ìè çà-
ëèøèëèñÿ æ³íêàìè.

Àëå ìè ïåðåñòàëè áóòè 
âëàñí³ñòþ! Òðîõè á³ëüøå 
ñòà ðîê³â òîìó â öèâ³ë³çî-
âàíîìó ñâ³ò³ âïåðøå æ³íêè 
çð³âíÿëèñÿ ó ñâî¿õ ïðàâàõ ç 
÷îëîâ³êàìè. Öå ïðåêðàñíî!

Àëå öå ïîðîäèëî â íà-
øèõ äóøàõ íîâèé íåâðîç — 
óñï³õ! Ìè íàìàãàºìîñÿ 
âñòèãíóòè â óñüîìó çà âñÿ-
êó ö³íó. ² ïëàòèìî ìè, ÿê 
ïðàâèëî, âòðèäîðîãà ñâî¿ì 
çäîðîâ'ÿì, ñíîì ³ äóøåâíèì 
êîìôîðòîì.

Áàãàòî ç íàñ äîáðîâ³ëüíî 
ïîì³ñòèëè ñåáå â íîâó êë³òêó 
«óñï³øíîãî óñï³õó»: âñòèãíó-
òè âñå, ³íàêøå òè íå âàðòà 
ëþáîâ³ ³ âèçíàííÿ.

«Àõ, âîíà çàñèä³ëàñÿ â äå-
êðåò³, ìàëþêîâ³ âæå 2 ðîêè» 

«Óõ, òà öå æ êàð'ºðèñòêà, 
â ñâî¿ 32 âæå â òîïàõ, ïðî 
çàì³ææÿ ³ íå äóìàº» 

² îñóä ëëºòüñÿ, ÿê íå äèâ-
íî, ç æ³íî÷èõ âóñò …

Ä³â÷àòà, ïàì'ÿòàéòå!
Íàðîäæóâàòè ÷è í³, áàëî-

òóâàòèñÿ àáî îáèðàòè, ðóëèòè 
àáî ï³äêîðÿòèñÿ — âñå öå ³ 
áàãàòî ÷îãî ³íøîãî íå íîâà 
êë³òêà, îáîâ'ÿçêîâà ïîâè-
íí³ñòü, à íàøå ïðàâî!

À âèá³ð âæå çà êîæíîþ 
ç íàñ! Òàê íåõàé â ãëèáèí³ 
öüîãî âèáîðó áóäå íå ñòðàõ, 
à ïðèñòðàñòü, ³íòåðåñ, ëþ-
áîâ äî òîãî, ùî ìè äëÿ ñåáå 
îáèðàºìî!

ДУМКА

ПСИХОЛОГ

Анна Анна 
КАТРУККАТРУК

ВОЛОДИМИР (61), ПЕНСІОНЕР:
— Я б все-таки залишив фор-
му. Можливо, я просто стар-
ший і відчуваю ностальгію 
за минулим, але мені подо-
балось, який ми мали вигляд 
у формі. 

ЛЮБОВ (68), ПЕНСІОНЕРКА:
— Мені до цього байдуже. 
Маю внука, але він вже за-
кінчив школу. На мою думку, 
у школярів має бути і якийсь 
дрес-код, і одночасно, сво-
бода у виборі одягу.

ВОЛОДИМИР (48), ІНЖЕНЕР:
— На мою думку, краще, щоб 
вимог до шкільної форми 
не було взагалі. Можливо, 
варто поставити якісь межі, 
щоб це взагалі не вийшло 
з-під контролю. 

ОКСАНА (28), У ДЕКРЕТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ:
— Потрібно ходити у чомусь 
класичному. Не в шортах та 
кросівках. Головне, щоб одяг 
для дитини був зручний. 
Жорстких вимог не має бути.

АНДРІЙ (27) СТУДЕНТ:
— Особисто в мене немає чіт-
кої позиції стосовно шкільної 
форми. Це медаль з двома 
сторонами: гарно, коли є дис-
ципліна, але форма коштує 
немалих грошей.

ОКСАНА (25), КАСИР:
— Шкільна форма робить усіх 
рівними. Це не погано, вона 
дисциплінує дітей. Діловий 
стиль, який зараз впроваджу-
ють у школах, легка заміна 
шкільної форми.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитесь до скасування шкільної форми?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Äåïóòàòè ì³ñü-
êî¿ ðàäè 30 ñåðïíÿ 
çàòâåðäèëè «Ïðî-

ãðàìó ðîçâèòêó ñôåðè ïàðêóâàí-
íÿ íà 2019–2021 ðîêè».

Ó í³é º çàõîäè, ùî ñïðÿìî-
âàí³ íà âèð³øåííÿ ïðîáëåì, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç ïàðêîâêàìè: íåäî-
ñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ïàðêîì³ñöü, 
íèçüêà ÿê³ñòü ³íôðàñòðóêòóðè 
ìàéäàí÷èê³â äëÿ ïàðêóâàííÿ òà 
íååôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ 
ïàðêóâàëüíèõ çîí. ² âïðîâà-
äæåííÿ ³íñòðóìåíò³â ïðîãðàìè 
ïî÷àëîñÿ âæå çàðàç.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРКОВОК 
Ó ì³ñòàõ ªâðîïè ê³ëüê³ñòü 

ïàðêîì³ñöü ñêëàäàþòü 16–17% 

â³ä ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ. Òîìó 
ó Â³ííèö³ ç íàñåëåííÿì á³ëüø 
ÿê 370 òèñÿ÷ ïîâèííî áóòè 
62 900 ìàøèíîì³ñöü. À ñê³ëüêè 
º çàðàç? Ïîêàæå ï³äðàõóíîê, ÿêèé 
âæå ðîçïî÷àëè ðîáèòè.

— Ïðîâîäèìî ³íâåíòàðèçàö³þ 
íàÿâíèõ ïàðêîì³ñöü, ùîá ðîç³-
áðàòèñÿ, äå ìîæíà ¿õ äîäàòè. Çà-
ðàç óñå öå ìàºìî âèâ÷èòè, ðîç-
ðîáèòè ìàïó ³ â ïîäàëüøîìó öÿ 
êàðòà ìîæå ñòàòè ÿê äîäàòîê, ÿêó 
êîæíà ëþäèíà çìîæå çàâàíòàæè-
òè íà êîìï'þòåð ÷è ñìàðòôîí, — 
êàæå äèðåêòîð ì³ñüêîãî äåïàðòà-
ìåíòó òðàíñïîðòó, åíåðãåòèêè òà 
çâ’ÿçêó Ìèõàéëî Âàðëàìîâ.

Ó ì³ñöÿõ, äå ïàðêîâêà çàáîðî-
íåíà, âñòàíîâëÿòü îáìåæóâàëüí³ 
ñòîâï÷èêè. À ñàì³ ïàðêîâêè îá-
ëàøòóþòü «íîâèìè ³ííîâàö³é-
íèìè òåõíîëîã³ÿìè». Ùîïðàâäà, 
íåçðîçóì³ëî, ÿêèìè ñàìå.

ВОСЕНИ ЗМІНЯТЬ 
ПРАВИЛА ПАРКУВАННЯ 
Новації  У мерії ухвалили програму 
розвитку сфери паркування, завдяки якій 
хочуть зменшити хаос на дорогах і змінити 
на краще міські автостоянки. Зокрема, 
почнуть працювати міські інспектори, 
оптимізують наявні місця паркування. І 
почнуть штрафувати «героїв парковки»

У програмі прописані заходи, дата 
впровадження яких ще невідома.
Перехоплюючі автостоянки — 
це багатоповерхові паркінги, що 
планується будувати на в’їздах 
у місто. Водій залишає своє авто 
на платному паркінгу за пільго-
вою ціною і їздить Вінницею 
на громадському транспорті. 
Будівництво таких майданчиків 
можливо за кошти інвесторів.
Еко-парковки — машини ставлять 
на парковку, яка засіяна газонною 
травою. Реалізація проекту плану-

ється на територіях, які не входять 
до переліку озеленених територій 
загального призначення. Досвід 
облаштування еко-парковок у Ві-
нниці вже є, але він неуспішний.
TIR-паркінг — місце для стоян-
ки вантажних автомобілів, де 
має бути інфраструктура: СТО, 
охорона, місця для відпочинку 
тощо. Планується, що такий пар-
кінг облаштують в межах об’їзної 
дороги. Програма розвитку пар-
кування повністю за цим поси-
ланням:  bit.ly/stoyanka.

Є плани на перспективу 

У планах влади створити платні муніципальні 
парковки. Але яким буде тариф та де саме облаштують 
такі стоянки, стане відомо у кінці 2019 року

ПОЯВА ІНСПЕКТОРІВ 
Ïðè ì³ñüêðàä³ âæå ñòâîðèëè 

â³ää³ë ³íñïåêòîð³â ç ïàðêóâàííÿ. 
— Ðîçïî÷íóòü ñâîþ ðîáîòó 

ç òîãî, ùî áóäóòü ïðîâîäèòè 
ðîç'ÿñíåííÿ ëþäÿì: ùî îñü âè 
ïðèïàðêóâàëèñÿ «ï³ä çíàêîì», 
àëå ïîáëèçó º ïàðêîâêà. Ó íèõ 
áóäóòü ïîâíîâàæåííÿ ç íàêëàäàí-
íÿ øòðàô³â òàêîæ. Çàêîí Óêðà¿íè 
ïðî ðåôîðìóâàííÿ ñôåðè ïàð-
êóâàííÿ äîçâîëÿº ìóí³öèïàë³òå-
òàì öå ðîáèòè, — êàæå Ìèõàéëî 
Âàðëàìîâ.

²íñïåêòîðè ç ïàðêóâàííÿ ìî-
æóòü íàêëàäàòè øòðàôè çà ïîðó-
øåííÿ ïðàâèë çóïèíêè, ñòîÿíêè 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çà ÷àñòèíà-
ìè 1 ³ 3 ñòàòò³ 122 Àäì³íêîäåêñó 
(øòðàôè 255 ³ 510 ãðí) òà çà ñòàò-
òåþ 152–1 (øòðàô 340–1360 ãðí). 
² ðîáèòè öå, íàâ³òü ÿêùî âîä³ÿ 
íåìàº çà êåðìîì, íà ï³äñòàâ³ 
ôîòî ³ â³äåîçéîìêè. Êð³ì òîãî, 
âîíè çìîæóòü åâàêóþâàòè àâòî.

²íñïåêòîðè ç ïàðêóâàííÿ 
ç’ÿâëÿòüñÿ íà âóëèöÿõ ì³ñòà ç 
ëèñòîïàäà. Ùîïðàâäà, ó â³ää³ë³ 
ç ïàðêóâàííÿ çàðàç ïðàöþþòü 
ò³ëüêè äâ³ ëþäèíè.

ПЛАТНІ СТОЯНКИ 
Ó ìåð³¿ ïî÷íóòü ðîçðîáëÿòè 

ïîãîäèíí³ òàðèôè íà ïàðêóâàëü-
íèõ ìàéäàí÷èêàõ, ÿê³ áóäóòü â³ä-
ð³çíÿòèñÿ, çàëåæíî â³ä ðàéîíó. 
Ó ïðîãðàì³ âêàçàíî, ùî ì³ñüê³ 
÷èíîâíèêè ìàþòü ñòâîðèòè òðè 
çîíè ä³¿ òàêèõ òàðèô³â. Éìîâ³ðíî, 
ó öåíòð³ Â³ííèö³ ïëàòà çà ïàð-
êîâêó áóäå á³ëüøîþ, à íà îêî-
ëèöÿõ — ìåíøîþ.

Ïîêè ùî íåçðîçóì³ëî, ÿê áó-
äóòü áðàòè öþ ïëàòó — àâòîìà-
òè÷íî ÷è âðó÷íó. ² òàêîæ íåÿñíî, 
ÿêèìè áóäóòü òàðèôè ³ äå ñàìå 
ïîñòàâëÿòü ïëàòí³ ìóí³öèïàëüí³ 
ïàðêîâêè.

— Ìóí³öèïàëüí³ ïàðêîâêè ñòà-
íóòü ïëàòíèìè, ÿêùî áóäå â³ä-
ïîâ³äíå ð³øåííÿ. Öå íàñòóïíèé 
åòàï íàøî¿ ïðîãðàìè, — êàæå äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó, 
çâ’ÿçêó òà åíåðãåòèêè Ìèõàéëî 
Âàðëàìîâ.

Ïðè öüîìó, ì³ñüêîþ ïðîãðà-
ìîþ ïåðåäáà÷åíî, ùî â ëèñòî-
ïàä³-ãðóäí³ 2019 ðîêó ÷èíîâíèêè 
çàâåðøàòü ðîçðîáêó ³ çàòâåðäÿòü 
ÿê ïëàòí³ ïàðêîì³ñöÿ, òàê ³ çîíè 
ïàðêóâàííÿ.
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ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ñ ë ó æ á î â è é 
êàòåð «Ìóí³öè-
ïàëüíî¿ âàðòè» 

ïîòðàïëÿº íà ñâ³é ïàòðóëü 
ñïî÷àòêó ñóõîäîëîì. Éîãî ï³ä-
âîçÿòü íà ïðè÷åï³ äî ïðèñòàí³ 
«Â³ííèöÿ».

— À ÷îìó éîãî òóò íå çàëèøè-
òå? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Íó, ïðèñòàíü æå íå íàøà, — 
â³äïîâ³äàº îäèí ç³ ñï³âðîá³òíèê³â 
«Ìóí³öèïàëüíî¿ âàðòè».

Öåé îá’ºêò ó äåðæàâí³é âëàñ-
íîñò³.

Ó êîðèñòóâàíí³ ì³ñüêèõ ñëóæ-
áîâö³â TUNA 600 Pl, ïîòóæí³ñ-
òþ 140 ê³íñüêèõ ñèë. Íà éîãî 
á³ëîñí³æíîìó áîðòó º íàïèñ 
«Ìóí³öèïàëüíèé ïàòðóëü-001». 
Íà çàêóï³âëþ ñóäíà âèòðàòèëè 
882 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ùå 81 òèñÿ-
÷ó — íà îïëàòó ïðè÷åïà äëÿ ïåðå-
âîçêè êàòåðà. Óñ³ì öèì êîðèñòó-
þòüñÿ äåê³ëüêà ðàç³â íà òèæäåíü. 
Ïàòðóëþþòü çà ñïðèÿòëèâèõ ïî-
ãîäíèõ óìîâ.

СПІЛЬНІ РЕЙДИ 
Ïîêè êàòåð ñïóñêàþòü íà âîäó, 

ñï³ëêóºìîñÿ ç íà÷àëüíèêîì â³ä-
ä³ëó êîíòðîëþ çà îá’ºêòàìè 
âîäíîãî ôîíäó «Ìóí³öèïàëüíî¿ 
âàðòè» Îëåêñàíäðîì Ãðàìîþ. Â³í 
ðîçïîâ³äàº, ùî ¿õí³é â³ää³ë ä³º ç 
1 áåðåçíÿ, ïàòðóëþâàòè âîäè Ï³â-
äåííîãî Áóãó ïî÷àëè ç ñåðåäèíè 
÷åðâíÿ.

— Ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè 
Äåðæñëóæáè ìîðñüêîãî ³ ð³÷êî-
âîãî òðàíñïîðòó, Ïàòðóëüíîþ 
ïîë³ö³ºþ òà ðèáîõîðîíè ïàòðó-
ëþºìî àêâàòîð³þ â³ä Ñàáàðîâà ³ 
äî êëåâåðíîãî ìîñòó. Äî Ñòðè-
æàâêè íå ¿äåìî, àäæå öå îêðåìèé 
íàñåëåíèé ïóíêò, — êàæå Ãðàìà.

Ì³ñüêà âëàäà ïîêëàëà íà íèõ 

çàâäàííÿ áîðîòüáè ç áðàêîíüºðà-
ìè, â³äñòåæåííÿ ñèòóàö³¿ íà ì³ñü-
êèõ ïëÿæàõ, çàïîá³ãàííÿ ïîðó-
øåííþ ïðàâèë áëàãîóñòðîþ òà 
ïåðåâ³ðêó äîçâîë³â ó âîä³¿â ñóäåí.

— Çîêðåìà, ç áëàãîóñòðîþ ìè 
ïåðåâ³ðÿºìî, ÷è âèâîäÿòü âëàñ-
íèêè ïðèâàòíèõ áóäèíê³â ó ð³÷êó 
êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè, ñêèäàþòü 
ñì³òòÿ òà áóä³âåëüí³ â³äõîäè, ñïà-
ëþþòü ñì³òòÿ íà áåðåãàõ Áóãó, — 
ïîÿñíþº Îëåêñàíäð Ãðàìà. — 
Êð³ì òîãî, íàø â³ää³ë ïàòðóëþº 
íå ò³ëüêè âîäè Ï³âäåííîãî Áóãó, 
à é ³íøèõ ð³÷îê. Ó íàñ íà òåðè-
òîð³¿ ì³ñòà áëèçüêî 70 ìàëåíüêèõ 
ñòðóìê³â, ¿õ ñòàí òà ïîâîäæåííÿ ç 
ìàëèìè ð³÷êàìè òàêîæ ïîòð³áíî 
êîíòðîëþâàòè.

ЗАБУДОВА БЕРЕГІВ 
БЕЗ КОНТРОЛЮ 

Òèì ÷àñîì çáèðàþòüñÿ ó÷àñ-
íèêè «Ïàòðóëÿ-001». Á³ëüø³ñòü 
ç íèõ òàê ñàìî, ÿê ³ æóðíàë³ñòè, 
óïåðøå íà áîðòó êàòåðà. À ÿê çãî-
äîì ä³çíàëèñÿ, â ïàòðóëüíîãî ïî-
ë³öåéñüêîãî âçàãàë³ áóâ ïåðøèé 
äåíü íà ðîáîò³. Õëîïåöü îòðèìàâ 
êîðîòêèé ³íñòðóêòàæ â³ä îäíîãî 
ç ìóí³öèïàë³â:

— Äèâèñü, òè ìàºø ñë³äêóâà-
òè, ÷è º ïîðóøåííÿ çà ñò. 130 
(êåðóâàííÿ íàï³äïèòêó) òà çà 126 
(êåðóâàííÿ áåç ïðàâ). ª ç ñîáîþ 
ïðîòîêîëè?

— À ùî ïîòð³áíî áóëî? Çà ïî-
òðåáè ï³äâåçóòü, — â³äïîâ³â ïà-
òðóëüíèé.

Íàäÿãíóâøè ðÿòóâàëüí³ æèëåòè 
ñòð³ìêî ðóøèëè Áóãîì. Ïðî¿õà-

ДЛЯ ЧОГО ВІННИЦІ ВОДНИЙ 
ПАТРУЛЬ І КОГО ВІН ШТРАФУЄ 
Вартові Бугу  З цього літа 
«Муніципальна варта» стала патрулювати 
Південний Буг. Спільно з правоохоронцями 
вони декілька разів на тиждень спускаються 
на воду, для чого їм купили катер майже 
за 900 тисяч гривень. Що вони роблять, 
а чого ні, та які мають результати?

ëè ñêîðî÷åíèì ìàðøðóòîì — â³ä 
Ñòàðîì³ñüêîãî ìîñòó äî «Âîäî-
êàíàëó» ³ íàçàä. ² ïîêè ¿õàëè, 
ïðîäîâæóâàëè ñï³ëêóâàííÿ ç 
Îëåêñàíäðîì Ãðàìîþ.

— À ÿê³ áóâàþòü íàéðîçïîâñþ-
äæåí³ ïîðóøåííÿ?

— Á³ëüø³ñòü âîä³¿â íà Áóãó 
íå ìàþòü âîä³éñüêèõ ïðàâ òà 
äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðå-
ºñòðàö³þ ïëàâçàñîáó. Íåòâåðåç³ 
íàì ïîêè ùî íå ïîïàäàëèñÿ.

À ïîêè ¿äåìî, òî áà÷èìî, ùî 
íà äåÿêèõ ä³ëÿíêàõ áåðåãà — çî-
êðåìà, ì³æ Öåíòðàëüíèì òà Êè-
¿âñüêèì ìîñòîì ³ íåïîäàë³ê â³ä 
ïðèâàòíî¿ ãàâàí³ äåïóòàòà Òèõî-
íþêà — çàáóäîâà âåäåòüñÿ ïðÿ-
ìî íà áåðåãàõ ð³÷êè. Ïðè ÷îìó, 
ëþäè ïåðåêðèâàþòü çàáóäîâàíó 
÷àñòèíó áåðåãà ïàðêàíîì, ùî 
çàáîðîíåíî Âîäíèì êîäåêñîì. 
Àëå ìè íå çóïèíÿºìîñÿ á³ëÿ öèõ 
ä³ëÿíîê, à ïðî¿æäæàºìî äàë³.

— ×îìó ìè íå ï³ä’¿æäæàºìî, 
ùîá âèïèñàòè øòðàôè? Âè 
íå êîíòðîëþºòå çàáóäîâó Áóãó?

— Ó íàøîãî â³ää³ëó òàêèõ 
ïîâíîâàæåíü íåìàº. ßêùî âè-
ÿâëÿþòü ïîðóøåííÿ, òî ç ì³ñü-
êðàäè íàì ïåðåäàþòü â³äïîâ³äí³ 
äîêóìåíòè, ³ ìè âæå ô³êñóºìî 
ïðàâîïîðóøåííÿ íà ì³ñö³, — 
êàæå íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîíòð-

îëþ çà îá'ºêòàìè âîäíîãî ôîíäó 
ì³ñòà ÊÏ «Ìóí³öèïàëüíà âàðòà» 
ÂÌÐ Îëåêñàíäð Ãðàìà.

ЗА ЩО КАРАЮТЬ?
Ñåðåä ïîâíîâàæåíü ïðàö³â-

íèê³â — ïåðåâ³ðêà âîä³¿â ïëàâ-
çàñîá³â, ÿê³ ìîæóòü îòðèìàòè 
øòðàôè çà â³äñóòí³ñòü ðÿòó-
âàëüíèõ æèëåò³â — 51 ãðèâíÿ, 
çà â³äñóòí³ñòü ðåºñòðàö³éíèõ äî-
êóìåíò³â íà ïëàâçàñ³á — 85 ãðè-
âåíü. Øòðàô çà íåòâåðåçå êå-
ðóâàííÿ òàêèé ñàìèé, ÿê ³ äëÿ 
âîä³¿â àâòî — 10 200 ãðèâåíü ³ 
ïîçáàâëåííÿ âîä³éñüêèõ ïðàâ 
íà îäèí ð³ê.

Ñêèäàííÿ â³äõîä³â òà â³äâåäåí-
íÿ êàíàë³çàö³¿ ó ð³÷êó, çàñì³÷åí-
íÿ áåðåã³â âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ïî-
ðóøåííÿ ïðàâèë áëàãîóñòðîþ. 
Çà öå øòðàôóþòü íà ñóìó â³ä 
340 äî 1700 ãðèâåíü.

Ïðè ÷îìó ö³ øòðàôí³ ãðèâ-
í³ (êð³ì øòðàôó çà ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë áëàãîóñòðîþ) íàäõîäÿòü 
ó äåðæáþäæåò, à íå ó ì³ñüêó 
êàçíó. Òîáòî, âèòðà÷åí³ ãðîø³ 
íà ñëóæáîâèé êàòåð íåìîæëèâî 
«â³äáèòè»?

— Íàø â³ää³ë ñòâîðèëè íå äëÿ 
òîãî, ùîá â³äáèòè âàðò³ñòü êà-
òåðà. À äëÿ òîãî, ùîá íàâåñòè 
ïîðÿäîê íà ö³é ð³÷ö³. Çîêðå-

ìà, çà íåïîâíèõ äâà ì³ñÿö³ ìè 
ñêëàëè áëèçüêî 40 ïðîòîêîë³â 
ò³ëüêè çà âèãð³áí³ ÿìè, ùî çðî-
áèëè ìàéæå â ð³÷ö³, — â³äïîâ³äàº 
Ãðàìà.

Ï³ä ÷àñ ñï³ëüíîãî ðåéäó ïî-
ðóøíèê³â íå ïðèì³òèëè. Ç áåðåã³â 
òà ÷îâí³â ïðèâ³òíî ìàõàëè ëþäè, 
ïîêè «Ïàòðóëü-001» ñòð³ìêî ì÷àâ 
Ï³âäåííèì Áóãîì. ²íñïåêòîð 
Äåðæñëóæáè ìîðñüêîãî òà ð³÷êî-
âîãî òðàíñïîðòó Ðîìàí Âàñêåâè÷ 
ðîçêàçóº, ùî, çàçâè÷àé, íà ð³÷ö³ 
áóâàº äî 20 ñóäåí.

— À áóâàº òàêå, ùî é æîäíî-
ãî. Ìè ¿õ òðîõè «ðîçøóãàëè», 
áî ÷àñòî òðàïëÿëèñÿ âîä³¿ áåç 
ïðàâ íà êåðóâàííÿ ³ òåïåð âîíè 
«ñèäÿòü», ïîêè ìè ïàòðóëþºìî. 
À òàê, ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ çà-
ðåºñòðîâàíî 918 ïëàâçàñîá³â, — 
êàæå ãîëîâíèé ³íñïåêòîð Âåðõ-
íüîäí³ïðîâñüêîãî òåðóïðàâë³ííÿ 
Ðîìàí Âàñêåâè÷.

Íà ïðèñòàí³ «Â³ííèöÿ» íàñ âè-
ñàäèëè. Ñëóæáîâö³ «çàâìåðëè» 
äëÿ ãàðíîãî ôîòî, à ï³ñëÿ ïîìà-
õàëè ³ ðóøèëè ïàòðóëþâàòè äàë³. 
Çãîäîì íà ñòîð³íö³ ó ñîöìåðåæàõ 
â³äçâ³òóâàëè, ùî çà ñâÿòêîâ³ âè-
õ³äí³ âèïèñàëè ñ³ì ïðîòîêîë³â 
íà âîä³¿â ñóäåí, ÿê³ ¿çäèëè áåç 
ïðàâ íà ïîøêîäæåíèõ ïëàâçàñî-
áàõ (bit.ly/2ZALFwK).

— Якщо люди виявляють правопо-
рушення, серед яких спалювання 
і скид відходів, керування плав-
засобами у нетверезому стані, 
порушення правил благоустрою 
на міських пляжах, вздовж бере-
гів Південного Бугу, тоді просимо 

звертатися на телефон Цілодобо-
вої варти — 15–60, або до Ситу-
аційного центру — 067–4-102–
101, — каже начальник відділу 
контролю за об'єктами водного 
фонду міста КП «Муніципальна 
варта» ВМР Олександр Грама.

Куди звертатися, якщо побачили правопорушення 

Ñëóæáîâö³ íå ìîæóòü 
çàáîðîíèòè çàáóäîâó 
áåðåã³â Áóãó. 
Ó «Ìóí³öèïàëüíî¿ 
âàðòè» íåìàº òàêèõ 
ïîâíîâàæåíü

Екіпаж водного патруля слідкує за ситуацією на річці. 
Частіше штрафують водіїв суден без прав і за скидання відходів у Південний Буг
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Від сплати податку на землю 
звільняються: інваліди першої і 
другої групи, громадяни, які ви-
ховують трьох і більше дітей до 
18 років, пенсіонери (за віком), 
ветерани війни та особи, на яких 
поширюється дія закону про статус 
ветеранів війни, постраждалі від 
наслідків аварії на ЧАЕС.
Але пільга діє не більше ніж на 
одну земельну ділянку. Якщо лю-
дина має більше однієї земельної 
ділянки, вона повинна подати до 
податкової заяву і вказати, яка з 
земельних ділянок буде звільнена 

від податку.
Вінничани, які мають право на 
пільгу, повинні самостійно звер-
нутися до обласного управління 
ДФС на вулиці Костянтина Васи-
ленка, 21. Разом із заявою надати 
відомості, які дозволять їм скорис-
татися пільгою.
За несплату податку в термін, фі-
зосіб чекає штраф в розмірі 10% 
суми боргу (при затримці на 30 
днів) або 20% при більш трива-
лому терміні плюс пеня в розмірі 
120% річних облікової ставки НБУ 
за кожен день прострочення.

Пільги та штрафи

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Îñòàíí³ì ïèòàí-
íÿì, ÿêå ðîçãëÿ-
äàëè íà ñåñ³¿ ì³ñü-

êðàäè 30 ñåðïíÿ, ñòàëà ³í³ö³àòèâà 
ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â çìåíøèòè 
çåìåëüíèé ïîäàòîê. Çà íèì ïðîïî-
íóâàëè çìåíøèòè ñòàâêó ïîäàòêó 
ç 0,3 äî 0,03% äëÿ â³ííè÷àí, ùî 
ìàþòü ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó æèò-
ëîì, ãàðàæàìè, ï³ä ãîðîäíèöòâî 
òà ïðèñàäèáí³ ä³ëÿíêè.

Îäíà ç ³í³ö³àòîð³â öüîãî ð³øåí-
íÿ, äåïóòàòêà Ãàííà Äàâèäåíêî 
ñêàçàëà, ùî ³í³ö³àòèâó ãîòóâàëè 
ñï³ëüíî ç äåïóòàòàìè ³íøèõ ì³ñ-
öåâèõ ðàä.

— ßêùî ìè ïðèïèíèìî øàëåí³ 
òðàòè íà áóä³âíèöòâî ÿêèõîñü «ã³-
ïåðëóï³â», òîä³ êîøòè â áþäæåò³ 
íà îñâ³òó ç'ÿâëÿòüñÿ. Íàñïðàâä³, 
ëþäÿì çàðàç ö³êàâî, äå çàðîáè-
òè ãðîøåé, ùîá âèïëàòèòè öåé 
çåìåëüíèé ïîäàòîê ³ âèæèòè, — 
êàæå Äàâèäåíêî.

Àëå äåïóòàòè ðîçêðèòèêóâàëè 
òàêó ³í³ö³àòèâó.

ВДАРИТЬ ПО ПЕДАГОГАХ
Â³êòîð Êðèâ³öüêèé, ÿêèé 

î÷îëþº êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ïëà-
íóâàííÿ, ô³íàíñ³â, áþäæåòó òà 
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, âêàçàâ, 
ùî öÿ ³äåÿ º åêîíîì³÷íî íåîá-
ãðóíòîâàíîþ.

— Íå ïîáà÷èâ åêîíîì³÷íîãî 
îá´ðóíòóâàííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ 
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ïðîåêòó ð³øåí-
íÿ í³ íà êîì³ñ³¿, í³ çàðàç. Öåé 
ïîäàòîê ïëàòÿòü 28 413 ô³çè÷íèõ 
îñ³á. Ç íèõ 14 808 — öå ïåíñ³-
îíåðè, ÿê³ çâ³ëüíåí³ â³ä ñïëàòè 
ïîäàòêó. Ùå º 1023 ëþäèíè, ùî 
ìàþòü ï³ëüãè äëÿ íåñïëàòè öüîãî 
ïîäàòêó. Òîáòî, á³ëüøà ÷àñòèíà 
ñüîãîäí³ íå ïëàòÿòü öåé ïîäà-
òîê, — êàæå äåïóòàò.

Â³êòîð Ìàë³í³í, ÿêèé ó ñêëàä³ 
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îñâ³òè, ñêàçàâ, 
ùî ñêàñóâàííÿ ïîäàòêó íàøêî-
äèòü îñâ³òÿíàì.

— Ïåäàãîãè ïîäÿêóâàëè ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³ ³ äåïóòàòñüêîìó êîð-
ïóñó çà ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè 
â ðîçì³ð³ 20% â³ä îêëàäó. Ð³øåí-
íÿ, ÿêå âè ïðîïîíóºòå, ïðèçóïè-
íèòü âèïëàòè ö³º¿ ìóí³öèïàëüíî¿ 
íàäáàâêè ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³â-
íèêàì, — êàæå Ìàë³í³í.

Åìîö³éíî ðîçêðèòèêóâàâ äåïó-
òàòêó â³ä «Áàòüê³âùèíè» ¿¿ îäíî-
ïàðò³ºöü — Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

— Ñê³ëüêè âè ïðîäîâæèòå êî-

ЗНИЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ 
НАЗВАЛИ «ПОПУЛІЗМОМ»
Дорога земля  Міські депутати 
відмовилися зменшувати у 10 разів ставку 
земельного податку. Чиновники говорили, 
що завдяки цьому податку оплачують 
частково надбавки освітянам та вакцини 
для вінничан. Активісти нарікають, що 
гроші на ці витрати були б і так, якби не 
видатки на «безглузді будівництва»

ëîòèòè ëþäüìè? Âè ñüîãîäí³, ç³ 
ñâîºþ ïîäðóãîþ Ùåðáàê³âñüêîþ, 
äîâåëè ïàðò³þ äî ïîâíîãî ðóé-
íóâàííÿ. Ï³äòðèìêà «Áàòüê³â-
ùèíè» ó Â³ííèö³ — áëèçüêî 7%. 
Áî ðîáèòå òàê³ âèïàäè: í³áèòî 
çàõèùàºòå ³íòåðåñè ëþäåé, äî-
ìîâëÿºòåñü ïðî ÿê³ñü ïðèâ³ëå¿. 
Àëå öÿ ñèñòåìà âæå íå ïðàöþº, 
³ ïîòð³áíî ì³íÿòè ìåòîäè ðîáîòè.

Î÷³ëüíèöÿ àñîö³àö³¿ êâàðòàëü-
íèõ êîì³òåò³â Â³ííèö³ Íàòàëÿ 
Ïàí÷óê çàçíà÷èëà, ùî ¿é ëþäè 
íå æàë³ëèñÿ íà çåìåëüíèé ïî-
äàòîê.

— ß íå ÷óëà â³ä ëþäåé ó ïðè-
âàòíîìó ñåêòîð³, ùî öåé ïîäà-
òîê º àæ çàíàäòî âèñîêèì. Òîìó 
ÿ ââàæàþ, ùî ïîòð³áíî ïîñòàâèòè 
êðàé îöèì ïîïóë³ñòñüêèì çáó-
äæåííÿì íàøèõ ëþäåé, — ñêàçàëà 
Ïàí÷óê.

ГРОШІ НА БЛАГІ НАМІРИ
Îï³ñëÿ çàñòóïíèê ì³ñüêî¿ ÄÔÑ 

²ãîð Áîíäàð êàçàâ ïðî òå, ùî ïî-
äàòîê çà çåìëþ ïëàòÿòü îäèí ðàç 
íà ð³ê. ² íàçâàâ îð³ºíòîâí³ ñóìè:

— 40% ãðîìàäÿí ñïëà÷óþòü ïî-
äàòîê ó ðîçì³ð³ ìåíøå 1000 ãðè-
âåíü íà ð³ê. Ùå 26% — äî ï³â-
òîðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü íà ð³ê. Â³ä 
òðüîõ òèñÿ÷ ³ âèùå ñïëà÷óº ëèøå 
6% çåìëåâëàñíèê³â. 68 òèñÿ÷ 
íà ð³ê ñïëà÷óº ãðîìàäÿíèí, ÿêèé 
º âëàñíèêîì íàéá³ëüøî¿ ä³ëÿíêè 
ïëîùåþ 5,4 ãà, — êàæå ÷èíîâíèê.

Î÷³ëüíèöÿ äåïàðòàìåíòó ô³-
íàíñ³â ì³ñüêðàäè Íàòàë³ÿ Ëóöåí-
êî ðîçêàçàëà, ùî íîâèé çåìåëü-
íèé ïîäàòîê ÷àñòêîâî ïîêðèâàº 
íå ò³ëüêè íàäáàâêè ïåäàãîãàì, 
à é âèòðàòè íà ìåäèöèíó.

— Íàäáàâêè ïåäàãîãàì êî-
øòóþòü áþäæåòó ì³ñòà áëèçüêî 
19 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ³ ÷àñòêîâî 
ö³ ñòàòò³ âèòðàò ô³íàíñóþòüñÿ 
ñàìå ³ç çåìåëüíîãî ïîäàòêó, — 
êàæå Ëóöåíêî. — À ùå ö³ êîøòè 

âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðè-
äáàííÿ ë³ê³â òà ïðåïàðàò³â, ÿê³ 
ìàþòü áóòè áåçêîøòîâíèìè äëÿ 
ïàö³ºíò³â çàâäÿêè ìåäè÷í³é ðå-
ôîðì³. ²äåòüñÿ ïðî ³íñóë³í, ñòåíò-
ñèñòåìè, êàðä³îñòèìóëÿòîðè, äëÿ 
âàêöèíàö³¿, äëÿ áåçêîøòîâíîãî 
çóáîïðîòåçóâàííÿ ï³ëüãîâèõ êà-
òåãîð³é ãðîìàäÿí òîùî.

Ïèòàííÿ ¹ 67 ïðî çíèæåí-
íÿ ïîäàòêó íà çåìëþ áóëî ïî-
ñòàâëåíå íà ãîëîñóâàííÿ. «Çà» 
ïðîãîëîñóâàëè â³ñ³ì ïðèñóòí³õ 
äåïóòàò³â, «ïðîòè» — 22. Ðåøòà 
óòðèìàëèñÿ àáî íå ãîëîñóâàëè.

²í³ö³àòèâó Äàâèäåíêî ï³äòðèìà-
ëè äåïóòàòè Âîëîäèìèð Áàçåëþê, 
Â³êòîð Ìàðòèíþê, Âîëîäèìèð 
Îêîë³òà, Îëåêñàíäð Ñåìåíåíêî, 
Îëåã Òêà÷åíêî, Ãðèãîð³é Òêà÷óê, 
Äìèòðî Óìàíåöü. Ðåçóëüòàòè 
ïî³ìåííîãî ãîëîñóâàííÿ ìîæíà 
ïîáà÷èòè â ²íòåðíåò³ çà öèì êî-
ðîòêèì ïîñèëàííÿì: bit.ly/golos67

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ äîðó÷èâ ïðîâåñòè 
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó

ñåðåä â³ííè÷àí, ùîá ò³, õòî ìà-
þòü ï³ëüãó, çìîãëè íåþ ñêîðèñòà-
òèñÿ. À íà íàñòóïíó ñåñ³þ — ðîç-

ðîáèòè ïðîåêò ð³øåííÿ, çà ÿêèì 
çâ³ëüíÿþòü â³ä ñïëàòè çåìåëüíîãî 
ïîäàòêó òèõ â³ííè÷àí, ùî îòðè-
ìóþòü ñóáñèä³¿.

БУДУТЬ БОРОТИСЯ
À âïðîäîâæ ñåñ³¿ íà âóëèö³ ïå-

ðåä ìåð³ºþ òðèâàâ ï³êåò. Äî ï³â-
ñîòí³ â³ííè÷àí çàêëèêàëè ì³ñüêèõ 
äåïóòàò³â ñêàñóâàòè 10-êðàòíå 
ï³äâèùåííÿ çåìåëüíîãî ïîäàòêó.

— Íåõàé íàì çðîáëÿòü ºâðî-
ïåéñüê³ çàðïëàòè òà ð³âåíü æèòòÿ, 
à ïîò³ì âæå ïîãîâîðèìî ïðî ïî-
äàòêè, — çàêëèêàëè ëþäè.

Âîíè ñòàëè â øåðåíãó, çóñòð³-
÷àëè äåïóòàò³â ç ïëàêàòîì «STOP 
Ãðàá³æ» òà ñêàíäóâàëè «Ãàíüáà».

Äåïóòàò ì³ñüêðàäè Âîëîäèìèð 
Îêîë³òà êàçàâ ï³êåòóâàëüíèêàì, 
ùî ãîëîñóâàâ «Çà», àëå ââàæàº öåé 
ïðîåêò «òðîõè íåäîñêîíàëèì».

— ß íå áà÷ó, ÷îãî â³í íåäî-
ñêîíàëèé. Â³í ïðîñòî ïîâåð-
òàº òó ñòàâêó ïîäàòêó, ÿêà áóëà 
äî öüîãî, — êàæå åêñ-êàíäèäàò 
ó íàðäåïè, àêòèâ³ñò Þð³é «Õîðò» 
Ïàâëåíêî. — Äóìàþ, ùî íà íà-
ñòóïíó ñåñ³þ ì³ñüêðàäè ìè ï³ä-
ãîòóºìî ùå îäèí ïðîåêò ð³øåííÿ.

Тільки вісім з 40 депутатів проголосували «За». 
Усі інші виступили або проти зменшення податку 
на землю, або не голосували

Äåïóòàòè êàçàëè, 
ùî ¿ì ñêàðãè íà 
ïîäàòîê â³ä â³ííè÷àí 
íå íàäõîäèëè. Òà 
äîâîäèëè, ùî ï³äñòàâ 
äëÿ ñêàñóâàííÿ íåìàº

Під час сесії перед мерією був пікет. Люди вимагали скасувати 
10-кратне збільшення плати за землю
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Ñõîæå, â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
îáðàëè áóä³âåëüíîãî ôàâîðèòà, 
ÿêîìó â³ääàþòü íàéñìà÷í³ø³ 
ï³äðÿäè. Òåíäåðè íà ì³ëüéîíè, 
ÿê³, çäåá³ëüøîãî, îãîëîøóþòü äå-
ïàðòàìåíòè ÎÄÀ, çàáèðàº îäíà 
êîìïàí³ÿ. Ïîñàäîâö³ çàïåâíÿþòü, 
ùî âîíà ãàðíî ïðàöþº ³ ïðîïî-
íóº âèã³äí³ ö³íè. Àëå êîëè ÷è-
íîâíèêè âèð³øóþòü â³ääàâàòè 
ï³äðÿäè îäíîìó ó÷àñíèêó, äèñ-
êâàë³ô³êóþ÷è ³íøèõ, öå ñòâîðþº 
àíòèêîíêóðåíòíå ñåðåäîâèùå, 
â ÿêîìó ñêëàäíî îá³éòèñÿ áåç 
ÿêèõîñü ïîðóøåíü.

Íàïðèêëàä, âèêîðèñòàòè «ïî-
ñëóãè» òåõí³÷íîãî ó÷àñíèêà, ùîá 
ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ ïðî êîíêó-
ðåíö³þ, à çàìîâëåííÿ âðåøò³ â³ä³-
éäå çàçäàëåã³äü âèçíà÷åí³é ô³ðì³.

ОТЖЕ, ПО ПОРЯДКУ 
Âèñîêîïîñòàâëåíîãî ÷èíîâ-

íèêà ç Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ çàòðèìàëè ó êâ³òí³ 
2019-ãî. Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó 
áóä³âíèöòâà, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà 
àðõ³òåêòóðè ï³äîçðþþòü ó òîìó, 
ùî â³í îòðèìàâ «â³äêàò» ³ç áþ-
äæåòíèõ ãðîøåé, ÿê³ ìàëè ï³òè 
íà áóä³âíèöòâî.

Ïîñàäîâåöü æå ñòâåðäæóº, ùî 
í³ â ÷îìó íå âèíåí, à ïàïåðîâèé 
êîíâåðò ìàéæå ç³ 180 òèñÿ÷àìè 
ãðèâåíü ïðîñòî ÷îìóñü ëåæàâ 
íà ñõîäàõ. Êàæå, ãðîøåé íå áðàâ 

³ êîíâåðò íå âèêèäàâ.
Ó êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ º äâîº 

ï³äîçðþâàíèõ. Äëÿ ïðîñòîòè 
íàçâåìî ¿õ ×èíîâíèê ³ Ï³äïðè-
ºìåöü, âëàñíèê êîìïàí³¿ À. Ï³ä-
ïðèºìöÿ çâèíóâà÷óþòü ó òîìó, 
ùî í³áèòî ïðèí³ñ «â³äêàò» ÷è-
íîâíèêó.

Ùî ïðèâåëî äî òàêîãî âè-
ñíîâêó? Ó êîíâåðò³ íà ñõî-
äàõ äåïàðòàìåíòó çíàéøëè 
179 500 ãðèâåíü. Öå — 10 % â³ä 
ñóìè â 1 794 603 ãðèâí³, ÿêó ñïëà-
òèâ äåïàðòàìåíò Ï³äïðèºìöþ 
çà ê³ëüêà äí³â äî çàòðèìàííÿ 
×èíîâíèêà.

Çàãàëîì ñóìà òåíäåðó ñêëàäàº 
8 372 875 ãðèâåíü. Öå áóâ ðåìîíò 
áóä³âë³ â Áðàöëàâ³, ùî ó Íåìèð³â-
ñüêîìó ðàéîí³. Ïðîïîçèö³ÿ ï³ä-
ïðèºìöÿ íå áóëà íàéâèã³äí³øîþ. 
Àëå äåïàðòàìåíò â³äõèëèâ ³íøèõ 
ó÷àñíèê³â òåíäåðó.

Çà äàíèìè YouControl, Ï³ä-
ïðèºìåöü º äèðåêòîðîì ùå ï’ÿòè 
ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ 
çà îäí³ºþ àäðåñîþ.

×åðåç ñèñòåìó Prozorro áà÷è-
ìî, ùî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ 
ðîê³â êîìïàí³¿ Ï³äïðèºìöÿ îòðè-
ìàëè çàìîâëåíü íà 22 ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü. Öå ÿêùî íå âðàõîâó-
âàòè íåìèð³âñüêèé êîíòðàêò 
íà 8 ì³ëüéîí³â.

Íàðàç³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³-
íàëüíî¿ ñïðàâè ç «äåñÿòèíîþ» ùå 
òðèâàº. ×èíîâíèê â³äñòîðîíåíèé 
â³ä ðîáîòè äî 6 æîâòíÿ 2019 ðîêó.

ТЕНДЕРИ З ПРИСМАКОМ ЗМОВИ: 
ЯК ВИТРАЧАЮТЬ НАШІ ГРОШІ 
Пережиток  Затримання чиновника 
ОДА за підозрою в хабарництві змусило 
нас більш пильно вивчити закупівлі 
департаменту. Ми поговорили з 
експертами, учасниками торгів, а також 
проаналізували відкриті дані про 
закупівлі. І знайшли щось цікаве

ТЕНДЕРНИЙ ФАВОРИТ?
Ï³ñëÿ ðåçîíàíñíîãî çàòðèìàí-

íÿ ×èíîâíèêà ìè ïðèäèâèëèñÿ 
äî ³íøèõ çàêóï³âåëü, ÿê³ îãîëîøó-
âàâ äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ 
ÎÄÀ. ² çíàéøëè êîìïàí³þ, ÿêà, 
ñõîæå, º ôàâîðèòîì äåïàðòàìåí-
òó — îòðèìóº ï³äðÿäè íà ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü. ×àñòî íàâ³òü íå ïðîïî-
íóþ÷è íàéâèã³äí³øó ö³íó.

Çà äàíèìè Prozorro, çà îñòàíí³ 
äâà ðîêè äåïàðòàìåíò ïðîâ³â çà-
êóï³âåëü íà 481 ì³ëüéîí ãðèâåíü. 
Ç ö³º¿ ñóìè áóä³âåëüíà êîìïà-
í³ÿ À, ÿêó î÷îëþº Ï³äïðèºìåöü, 
îòðèìàëà ï³äðÿä³â íà 156 ì³ëüéî-
í³â. Öå 32 % â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè 
âèä³ëåíèõ êîøò³â.

Ìè ïðîàíàë³çóâàëè 15 îñòàíí³õ 
çàêóï³âåëü â³ä äåïàðòàìåíòó, ÿê³ 
ïðîâîäèëè ó 2018–2019 ðîêàõ òà 
ó ÿêèõ âèãðàëà êîìïàíèÿ À.

Ïîì³òèëè, ùî â øåñòè ç íèõ 
çàêóï³âë³ ïðîâîäèëè ôàêòè÷íî 
áåç êîíêóðåíö³¿. Öå áóëè äîïî-
ðîãîâ³ çàêóï³âë³ — ìåíø³ çà ñóìó, 
ç ÿêî¿ ïî÷èíàºòüñÿ àóêö³îí, äëÿ 
ðîá³ò öå 1,5 ì³ëüéîíà.

Ùå â ï’ÿòè âèïàäêàõ êîìïàí³ÿ 
À áðàëà ó÷àñòü â àóêö³îí³. ² âè-
ãðàâàëà, íå ïðîïîíóþ÷è íàéâè-
ã³äí³øó ö³íó. Àëå ïðîïîçèö³¿ ³íøèõ 
ó÷àñíèê³â äåïàðòàìåíò ñêàñîâóâàâ.

СУМНІВНА 
ДИСКВАЛИФІКАЦІЯ 

Îñü ïðèêëàä, êîëè äåïàðòàìåíò 
øóêàâ ï³äðÿäíèêà äëÿ ðîá³ò ³ç 
ðåêîíñòðóêö³¿ êîðïóñó ë³êàðí³ 
³ìåí³ Ìèêîëè Ïèðîãîâà. Çà ðî-
áîòè ãîòîâ³ áóëè ïëàòèòè ïîíàä 

52 ì³ëüéîíè ãðèâåíü.
Â àóêö³îí³ áðàëè ó÷àñòü äâ³ 

êîìïàí³¿. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî 
³íøà êîìïàí³ÿ (íàçîâåì åå êîì-
ïàíèÿ Â — àâò.) ïðîïîíóâàëà âñå 
çðîáèòè çà 39 ì³ëüéîí³â, çàìîâ-
ëåííÿ â³ääàëè êîìïàí³¿ À ìàéæå 
çà 41 ì³ëüéîí.

Çà êîìåíòàðåì ïðî äèñêâàë³-
ô³êàö³þ ó÷àñíèêà ìè çâåðíóëè-
ñÿ äî åêñïåðòêè ³ç çàêóï³âåëü, 
ãîëîâè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Ô³ëîñîô³ÿ ñåðöÿ» Þë³¿ Ãðèãè.

— Ïðî÷èòàâøè ïðîòîêîë «Ïðî 
â³äõèëåííÿ òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿» 
òà ïåðåâ³ðèâøè äîêóìåíòè äèñêâà-
ë³ô³êîâàíîãî ó÷àñíèêà, ìîæó ñêà-
çàòè, ùî ÿ á çà ïîçèòèâíå ð³øåííÿ 
ïîñïåðå÷àëàñÿ, — êàæå ïàí³ Þë³ÿ.

Òàêîæ Ãðèãà ìàº ñóìí³âè ùîäî 
³íøî¿ ï³äñòàâè äèñêâàë³ô³êàö³¿ 
ó÷àñíèêà. Åêñïåðòêà ï³äñóìîâóº, 
ùî ÷åðåç äâîÿê³ ôîðìóëþâàííÿ 
â òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿ êîìïà-
í³ÿ Â ìàëà âñ³ øàíñè îòðèìàòè 
ïîçèòèâíå ð³øåííÿ êîëåã³¿ â ðàç³, 
ÿêáè íàâàæèëèñü îñêàðæóâàòè.

— Ïî-ïåðøå, öå á ñïðèÿëî 
çäîðîâ³é êîíêóðåíö³¿, ïî-äðóãå, 
åêîíîì³ÿ êîøò³â ó 2 ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü äëÿ îáëàñò³ — öå ñàìå ò³ 
êîøòè, ÿêèõ, äëÿ ïðèêëàäó, íå âè-
ñòà÷àº äëÿ ï³äòðèìêè ñ³ìåé ³ç ä³-
òüìè, õâîðèìè íà ä³àáåò, — ñêàçàëà 
ïàí³ Þë³ÿ. — ß ââàæàþ, ùî òàê³ 
ä³¿ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ïîïåðåäí³ 
äîìîâëåíîñò³ ç ïåâíèì ó÷àñíèêîì.

ЩО СКАЗАЛИ 
В ДЕПАРТАМЕНТІ ОДА 

Îáîâ’ÿçêè ãîëîâè äåïàðòàìåíòó 
çàðàç âèêîíóº Ëåîí³ä Ãóæâà, çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà, ÿêèé, íàãà-
äàºìî, â³äñòîðîíåíèé â³ä ðîáîòè. 

Çàòåëåôîíóâàëè éîìó, ùîá ðîç-
ïèòàòè ïðî ìîæëèâ³ ïðåôåðåíö³¿ 
íà òåíäåðàõ äëÿ êîìïàí³¿ À. Àëå 
â³í ñêàçàâ, ùî íå çíàº, òà ïîðà-
äèâ çâåðíóòèñÿ ³ç öèì ïèòàííÿì 
äî ñï³âðîá³òíèêà äåïàðòàìåíòó 
Â’ÿ÷åñëàâà Ñàõàðîâà, ÿêèé â³ä-
ïîâ³äàº çà ïðîâåäåííÿ òåíäåð³â.

— Âñå çã³äíî ç çàêîíîì, — ñêà-
çàâ Ñàõàðîâ. — Âèõîäèòü, ùî 
íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ é ãàðíî 
ïðàöþþòü.

У БУДІВЕЛЬНИКА — РОБОЧІ 
СТОСУНКИ 

Ï³äïðèºìåöü, ÿêèé î÷îëþº 
êîìïàí³þ À, ìàº íàãîðîäè é çà-
îõî÷åííÿ â³ä îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ çà õîðîøó ðîáîòó. Ç äåêëàðàö³¿ 
×èíîâíèêà ä³çíàºìîñÿ, ùî éîãî 
ñèí ïðàöþº â êîìïàí³¿ À.

Ó êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòó Ï³ä-
ïðèºìåöü ñêàçàâ, ùî íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ âñ³ — ôàõîâ³ ñï³âðîá³òíè-
êè, òîæ º ìîæëèâîñò³ çàáåçïå÷èòè 
âèêîíàííÿ ï³äðÿä³â.

— Âåëèêà ô³ðìà, — ñêàçàâ 
Ï³äïðèºìåöü. — Ó íàñ á³ëüøå 
100 ëþäåé. Âîíè îô³ö³éíî âñ³ 
îôîðìëåí³, ïðàöþþòü. ª ñïåö³-
àë³ñòè ð³çíèõ íàïðÿìê³â ³ ³íæå-
íåðè, ÿê³ ìîæóòü ï³äêîðèãóâàòè 
ùîñü ó ïðîöåñ³ ðîáîòè.

Íà ïèòàííÿ ïðî ñèíà ×èíîâ-
íèêà, Ï³äïðèºìåöü ñêàçàâ, ùî 
â³í ìàº äâ³ âèùèõ îñâ³òè, ïðàöþº 
ïðîðàáîì, ³ â êîìïàíèè âñ³ çà-
äîâîëåí³ éîãî ðîáîòîþ. À òå, ùî 
÷îëîâ³ê ïðàöþº â íüîãî â êîì-
ïàí³¿, íå âïëèâàº íà îòðèìàííÿ 
ï³äðÿä³â â³ä äåïàðòàìåíòó.

Ïîâíó âåðñ³þ ðîçñë³äóâàííÿ 
÷èòàéòå íà ñàéòå 20minut.ua: 
bit.ly/2NGkCxV 

Під час аналізу тендерів поміти-
ли ще одну деталь. Час від часу 
трапляються аукціони, у яких 
учасники не знижують ціну. Це є 
ризик-фактор, який може свід-
чити про змову.
О с ь ,  н а п р и к л а д ,  т е н д е р 
на 40 мільйонів 2018 року. Двоє 
учасників: уже відома нам ком-
панія А та компанія С. Під кінець 
аукціону ціни, які пропонували 
учасники за свої послуги, за-
лишилися незмінними. Підряд 
забрала компанія А.
Така ж сама ситуація в іншому 
тендері, уже на 16 мільйонів. І 
знову дві ті ж самі компанії. Ком-
панія С, як свідчать дані сервісу 
«Clarity-project», ніколи не вигра-

вала, але регулярно бере участь 
в аукціонах. Також, за даними 
того ж сервісу, ця компанія С ніко-
ли не ходила на аукціони окремо 
від компанії А.
Запитали в керівника компанії С: 
«Чому компанія С не вигравала 
на тендерах та часто не знижувала 
ціну під час аукціону? Це змова?» І 
у відповідь почули: «Та ні, яка змова, 
просто дешевше нам було не вигід-
но. Тому не знижували ціну».
Фахівець із закупівель Юлія Грига 
вважає, що ознаки змови таки є, 
та припускає, що компанія С може 
бути технічним учасником.
— На мою думку, факти свідчать 
про антиконкурентні узгоджені дії 
між цими учасниками — змову. 

Просто для того, аби торги від-
булися, — сказала Грига.
Редакція спільно з громадською 
організацією «Філософія серця» 
підготує звернення до Антимоно-
польного комітету, для того, щоб 
цей орган провів перевірку ви-
кладених фактів. Ми також наді-
ємося, що розслідування у справі 
Чиновника розбереться, чи були 
10 -відсоткові відкати, які змушу-
вали платити підприємців-підряд-
ників. У свою чергу ми продовжи-
мо аналізувати публічні закупівлі, 
які ініціюють управління, депар-
таменти, комунальні підприєм-
ства. Усі ті, хто розпоряджається 
бюджетними коштами, які ми 
поповнюємо своїми податками.

Так є змова чи ні?

ЩО ТАКЕ ТЕХНІЧНИЙ УЧАСНИК? 
Показуємо для прикладу

Замовник 
оголошує 
тендер. 
Дає 16 мільйонів

Ціни не змінюються, 
або змінюються 
мінімально 

Або «технічний 
учасник» може 
спеціально подати 
не ті документи 
на тендер, щоб його 
дискваліфікували 

Перемогу отримує 
«фаворит». 
Страждають 
здорова 
конкуренція та 
платники податків 

Компанії 
домовляються 
між собою про 
«співпрацю» 

Під час аукціону 
одна грає 

на користь іншої 

Çà äàíèìè Prozorro, 
çà îñòàíí³ äâà ðîêè 
äåïàðòàìåíò ïðîâ³â 
çàêóï³âåëü íà 481 
ì³ëüéîí. Êîìïàí³ÿ 
Ï³äïðèºìöÿ âçÿëà 156
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Ñâÿòî, ÿêå âëà-
øòóâàëè ó ïå-
ðåääåíü îñåí³, 

31 ñåðïíÿ, ó ïàðêó Äðóæáè 
íàðîä³â, çìàãàííÿìè íàçâàòè 
íå ìîæíà, îñê³ëüêè ïåðåìîæö³â 
íå áóëî — êîæíà äèòèíà îòðè-
ìàëà ìåäàëü ³ç íàçâîþ çàõîäó 
íà çãàäêó òà íàá³ð ïîäàðóíê³â. 
Äî, ï³ä ÷àñ òà ï³ñëÿ çàá³ãó ó÷àñ-
íèê³â òà ¿õí³õ áàòüê³â ðîçâàæàëè 
àí³ìàòîðè.

Îðãàí³çàòîðè Vinnytsia Kid’s 
Race çðîáèëè ï’ÿòü äèñòàíö³é:
 100 ìåòð³â (2–3 ðîêè) 
 200 ìåòð³â (4–7 ðîê³â) 
 500 ìåòð³â (8–11 ðîê³â) 
 1000 ìåòð³â (12–14 ðîê³â) 
 1500 ìåòð³â (15–16 ðîê³â) 

Íà ñâÿòî ïðèõîäèëè ö³ëèìè ðî-
äèíàìè. Ñòàðò áóâ î 17.00. Íàé-
ìåíø³ ó÷àñíèêè á³ãëè íà íàéêî-
ðîòøó äèñòàíö³þ — 100 ìåòð³â. 
Çäåá³ëüøîãî ¿õ íà äîð³æö³ ñóïðî-
âîäæóâàëè áàòüêè.

Ï³ñëÿ çàá³ãó çàïèòàëè ëþäåé 
ïðî âðàæåííÿ â³ä ñâÿòà.

— Ñïîäîáàëîñÿ, çâè÷àéíî, — 
ãîâîðèòü ïàí³ ªâãåí³ÿ. ¯¿ ñèí 
Ñòàñ ïðîá³ã äèñòàíö³þ â ê³ëî-
ìåòð. — Áóëî äóæå ö³êàâî. Äè-
òèíà ïåðøèé ðàç áåðå ó÷àñòü 
ó òàêèõ çàõîäàõ. À ÿ â òðàâí³ 
á³ãëà 10 ê³ëîìåòð³â. Ïðèâ÷àþ 
äèòèíó äî àêòèâíîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ. ß ñàìà âèêëàäàþ â ìå-
äóí³âåðñèòåò³ ô³çêóëüòóðó. À â³í 
çàéìàºòüñÿ êðîñô³òîì.

Ñòàñ ãîâîðèòü, ùî íàñòóïíî-
ãî ðîêó òàêîæ ïðèéäå íà òàêèé 
çàá³ã.

VINNYTSIA KID’S RACE: У ПАРКУ 
ВЛАШТУВАЛИ ЗАБІГ ДЛЯ ДІТЕЙ 
Спортивне  Майже шість сотень дітей 
узяли участь у святі для найменших 
бігунів. Vinnytsia Kid's Race 2019 — це 
забіг, який провели вперше в місті. Діти 
віком від 2 до 16 років долали дистанції 
від 100 метрів до 1,5 кілометра, 
залежно від вікової категорії

— Äÿêóºìî çà êîíêóðñ, çà òå, 
ùî âèâåëè íàñ ³ç äîìó, çà òå, ùî 
ï³äòðèìóºòå ñïîðò, — ïîñì³õàºòü-
ñÿ ßðîñëàâ, òðèìàþ÷è çà ðóêè 
äâîõ ä³òåé: Íàñòþ òà Àíäð³ÿ.

Àëå ëþäè òàêîæ âèñëîâëþâàëè 
äóìêè ïðî òå, ùî íå ñïîäîáàëîñÿ 
ï³ä ÷àñ ä³éñòâà.

— Íå ñïîäîáàëîñÿ òå, ùî 
íå áóëî çàãîðîäæåííÿ, à ëþäè 

ñòîÿëè ïðîñòî á³ëÿ äîð³æêè, 
êîëè ä³òè á³ãëè, — êàæå Ëàðèñà. 
¯¿ ñèí Äåíèñ òàêîæ áðàâ ó÷àñòü 
ó Vinnytsia Kid’s Race. — À òàê 
óñå êëàñíî, óñå ïîçèòèâíî.

Дітей розважали зі сцени танцями та зарядкою. Малеча дуже старалася

ВАЛЕНТИНА КИРИЛЬЧУК, (096)3145155 
Îêð³ì êîíöåðòó êóëüòîâîãî 

ê³íîêîìïîçèòîðà Êøåñ³ì³ðà 
Äåìáñê³, 21 âåðåñíÿ íà ôåñòè-
âàë³ VINNYTSIA JAZZFEST-2019 
íàñ òàêîæ ÷åêàº ïðåì’ºðà 
â Óêðà¿í³ ïðîåêòó «Ìîíþøêî 
ïî-äæàçîâîìó» òà êðàù³ ñó÷àñí³ 
ç³ðêè ïîëüñüêîãî äæàçó — Oles 
Brothers ³ Êâàðòåò Ì³õàëà Êî-
áîºêà.

— «Áóäå ïîëüñüêèé äæàç!» — 
äëÿ ìåëîìàí³â óñüîãî ñâ³òó îä-
íîãî öüîãî âèðàçó äîñòàòíüî, 
ùîá çðîçóì³òè: òî÷íî âàðòî éòè! 
Áåçïîñåðåäí³é òà íåïîâòîðíèé, 
ïîëüñüêèé äæàç äàâíî ïîñ³â îêðå-
ìå ì³ñöå ó ñâ³ò³ äæàçîâî¿ ìóçèêè 
³, çâ³ñíî — íà íàøîìó ôåñòèâà-
ë³, — êàæå ïðîäþñåð VINNYTSIA 
JAZZFEST-2019 ²ðèíà Ôðåíêåëü.

Äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü «ðîäçèí-
êîþ» VINNYTSIA JAZZFEST 
ñòàíå ÿñêðàâà «Polish Jazz 
Night» — åêñêëþçèâíèé ïðîåêò, 
ÿêèé 21 âåðåñíÿ î 21.00 ó êîí-
öåðòí³é çàë³ íà âóëèö³ Òåàòðàëü-
íà, 15 ïîäàðóº îäðàçó äâà êîíöåð-
òè, ïðåì’ºðó â Óêðà¿í³ òà çóñòð³÷ 
³ç ÷îòèðìà ãåí³ÿìè ïîëüñüêîãî 
äæàçó.

Çíàêîâîþ ïîä³ºþ íå ëèøå äëÿ 

Найкращі із Польщі дадуть джазу у Вінниці

äæàçîìàí³â, à é äëÿ ê³íîìàí³â, 
ñòàíå êîíöåðò êóëüòîâîãî Êøå-
ñ³ì³ðà Äåìáñê³. Ëåãåíäàðíèé 
ê³íîêîìïîçèòîð íàïèñàâ ìó-
çèêó äëÿ ïîíàä 60 çíàìåíèòèõ 
ô³ëüì³â. Ìóçèêà äî ê³íîêàðòèí 
ïðèíåñëà Êøåñ³ì³ðó Äåìáñê³ äå-
ñÿòêè íàéïðåñòèæí³øèõ íàãîðîä. 

À ó 2005 ðîö³ ñàìå éîìó ãîëë³-
âóäñüêà ê³íîêîìïàí³ÿ Limelight 
Films çàìîâèëà ìóçèêó äëÿ 
16 í³ìèõ ô³ëüì³â ×àðë³ ×àïë³íà 
1914–1917 ðîê³â.

Äæàçîâèé ñâ³ò Êøåñ³ì³ð 
Äåìáñê³ ñêîðèâ ñâîºþ â³ðòóîç-
íîþ ãðîþ íà ñêðèïö³. Ïîïðè 

Легенда польського джазу Кшесімір Дембскі вже пакує 
валізи до Вінниці. Готуйтесь до особливих вражень!

íàñè÷åíó ãàñòðîëüíó ä³ÿëüí³ñòü 
ìèòåöü çàâæäè íàäçâè÷àéíî 
áàãàòî ïèñàâ. Çàãàëîì íà éîãî 
ðàõóíêó ïîíàä 30 êîìïàêò-äèñ-
ê³â, á³ëüøå 100 ï³ñåíü, êîíöåðòè 
ìàéæå äëÿ âñ³õ ³íñòðóìåíò³â, ïî-
íàä 50 ñèìôîí³÷íèõ ³ êàìåðíèõ 
òâîð³â, äâ³ ñèìôîí³¿, äâà áàëåòè, 
îðàòîð³ÿ, îïåðà, òðè ìþçèêëè, 
35 ï’ºñ òà òâîð³â äëÿ ä³òåé ³ á³ëü-
øå 40 ïðåì’ºð òåàòðàëüíî¿ ³ åêñ-
ïåðèìåíòàëüíî¿ ìóçèêè.

Ç 1991 ðîêó Êøåñ³ì³ð Äåìáñê³ 
ðîçïî÷àâ òàêîæ ä³ÿëüí³ñòü ÿê äè-
ðèãåíò. Äèðèãóâàâ ìàéæå óñ³ìà 
ïîëüñüêèìè òà âèñòóïàâ ç áàãàòü-
ìà ì³æíàðîäíèìè îðêåñòðàìè.

— Íà â³ííèöüê³é ñöåí³ ï³ä 
÷àñ êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè «Best 
of jazz» çóñòð³íóòüñÿ ëåãåíäà òà 
«ñó÷àñíèé ñêàðá» ïîëüñüêîãî 
äæàçó! — ³íòðèãóþòü îðãàí³çà-
òîðè VINNYTSIA JAZZFEST. — 
Ðàçîì ³ç Êøåñ³ì³ðîì Äåìáñê³ âè-
ñòóïëÿòü Oles Brothers — áðàòè-
äæàçìåíè Ìàðö³í òà Áàðòëîìåé 
Îëåñü, ÿê³ ñòâîðþþòü ïîâíîö³í-
íèé äæàç-áåíä ³ç ñàìèõ ëèøå áà-
ðàáàí³â òà êîíòðàáàñó.

Îêðåìó ïîðö³þ íåçàáóòí³õ åìî-
ö³é òà â³äêðèòò³â ãëÿäà÷àì ïîäà-
ðóº «Ìîíþøêî ïî-äæàçîâîìó» — 

íåîðäèíàðíèé ñï³ëüíèé ïðîåêò 
Êâàðòåòó Ì³õàëà Êîáîºêà òà 
ì³æíàðîäíîãî õîðó «Voxcellence».

— Â Óêðà¿í³ öåé ïðîåêò ïðî-
çâó÷èòü óïåðøå. Íàñ ÷åêàº 
íåïîâòîðíå ïîºäíàííÿ êëàñè÷-
íî¿ ôîðìè òâîð³â ³ç áëèñêó-
÷îþ äæàçîâîþ ³ìïðîâ³çàö³ºþ ³ 
÷åðãîâèé äîêàç, ùî òâîð÷³ñòü 
Âåëèêîãî Ìîíþøêè — íåâè-
÷åðïíå äæåðåëî íàòõíåííÿ äëÿ 
ñó÷àñíèõ àðòèñò³â, — ðîçïîâ³äàº 
²ðèíà Ôðåíêåëü. — Òâîðåöü ïîëü-
ñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ îïåðè, îêð³ì 
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ îïåð, îïåðåò òà 
áàëåò³â, íàïèñàâ ÷èìàëî ÷óäî-
âèõ ï³ñåíü. Ñàìå ¿õ ïî-íîâîìó 
àðàíæóâàâ îäèí ³ç íàéêðàùèõ 
ïîëüñüêèõ ñàêñîôîí³ñò³â ìîëîäî¿ 
ãåíåðàö³¿ Ì³õàë Êîáîºê.

Ñöåí³÷íèìè ïàðòíåðàìè Êâàð-
òåòó Ì³õàëà Êîáîºêà íà â³ííèöü-
êîìó êîíöåðò³ ñòàíóòü ñîë³ñòè 
«Voxcellence» — íåïîâòîðíîãî âî-
êàëüíîãî àíñàìáëþ, ÿêèé ùîðàçó 
âðàæàº äîá³ðí³ñòþ ñèëüíèõ ãî-
ëîñ³â, áëèñêó÷îþ âèêîíàâñüêîþ 
ìàéñòåðí³ñòþ òà âèñîêèì ïðî-
ôåñ³îíàë³çìîì. Ùî é íå äèâíî, 
àäæå á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â ãðóïè º 
ñï³âàêàìè Verdiana Theater Choir 
Âåëèêîãî òåàòðó ó ì³ñò³ Ëîäçü.

ÄÎÇÂ²ËËß
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— Цю книгу я спеціально підібрав 
для школярів та студентів вишів, які 
мають трохи шарити в українській 
літературі. Якщо дивитися на книгу 
з огляду підібраних творів, то вона 
слабка. Мені, наприклад, не зрозуміло, 
чому у ній немає твору Коцюбинського 
«Невідомий», але є якийсь менш 
потужний його твір.
Втім, книга все одно стане цікавою для 
ознайомлення з основними іпостасями 
української літератури: Шевченко, 
Франко, Українка… У книжці є як 
поезія, так і проза. Твори невеликі, 
не скорочені і закінчені.

— Давайте будемо відвертими, ми вза-
галі не знайомі з кримськотатарською 
літературою. Тому пропоную відкрити її 
для себе за допомогою цієї книги. Вона 
містить в собі і поезію, і прозу, а її авто-
ри абсолютно невідомі для українського 
читача.
Уся книга присвячена Криму. У деяких 
місцях вона може здатися занадто аб-
страктною, але не важкою для читання 
та сприйняття. На сторінках «Кримсько-
го інжиру» не йдеться про страждання 
його населення, тут описується життя 
півострова, природа, культура, релігія і 
традиції людей, які на ньому мешкають.

— Ця цікава книга розповідає про життя 
після Другої світової війни. Точніше про 
життя секретарки Спілки письменників 
Клавки, яка мешкає у Києві та знає абсо-
лютно все про життя тодішніх україн-
ських письменників.
Роман можна назвати історичним, 
тому що багато подій, що описуються 
на його сторінках, справді мали своє 
місце в історії. Він розповідає про зміни 
в устрої культурної еліти, яка відчуває 
на собі сильний тиск радянської ма-
шини. Також у сюжеті знайшлося місце 
для кохання, любовних трикутників та 
складних виборів.

— Про художника Босха багато хто чув, при-
наймні бачив його химерні картини: «Сад 
блаженств», «Спокуса Святого Антонія», 
«Човен дурнів»… Я б сказав, що вся твор-
чість цієї людини химерна. Це при тому, що 
він жив у XV столітті, і для того часу картини 
мають вигляд справді дивакуватий.
Книга вийшла цьогоріч і занурює читача 
в біографію Босха, зокрема, у ній по-
яснюється, чому він обрав для себе такий 
псевдонім. Босх був пияком і на сторінках 
можна прочитати, як він до цього прий-
шов, як це відобразилося на його карти-
нах та про інші періоди життя і творчості 
цієї дуже самокритичної людини.

— У книзі пишеться про те, що зараз 
ми рухаємося до великих космічних 
монополій (пригадаємо Ост-Індські 
компанії), які зможуть володіти цілими 
планетами. Наприклад, космічний 
мільярдер Ілон Маск, який вже сьогодні 
активно пропагує польоти на Марс. 
У недалекому майбутньому може стати-
ся так, що його компанія буде володіти 
територіями на Марсі. Ми розуміємо, 
що він робить важливі відкриття і впро-
ваджує нові технології на благо людства, 
але у першу чергу — це величезні гроші 
та нові перспективи їх заробляння для 
корпорацій.

ГРИМИЧ AND БЮТТНЕР: 5 КНИГ, 
ЯКІ ВАРТО ПРОЧИТАТИ У ВЕРЕСНІ
Пожива для мізків  Кожного місяця редакція RIA разом із консультантом Книгарні «Є» Олегом 
Пенішкевичем відбирає п’ять книжок, які, на його думку, варто прочитати. У цій добірці ми зібрали твори 
Марини Гримич, Нільса Бюттнера, Тіма Фернгольца, українських класиків та кримськотатарських авторів

«Джерело української 
класики»  «Кримський інжир» 

«Клавка» 
(Марина Гримич) 

«Ієронім Босх. 
Видіння і кошмари» 
(Нільс Бюттнер) 

«Космічні Мільярдери» 
(Тім Фернгольц) 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР КЛЬОЦ, ПОЕТ
Друга світова війна розпочалась 80 років 
тому, з нападу німецької та радянської армій 
на Польщу. Історію можна переписати, 
але правду переписати неможливо.

458258

ПРЕСС-СЛУЖБА 
КОНКУРСА «ИМЕНА, 

КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮТ-2019»

Êðàñî÷íûé êàòàëîã ñ àíàëèçîì ðåãè-
îíàëüíîãî ðûíêà â 58 òîâàðíûõ êàòåãî-
ðèÿõ ïîëó÷àò â ïîäàðîê â ýòîì ãîäó âñå 
ëàóðåàòû Êîíêóðñà, ó÷àñòíèêè Êëóáà 
«Èìåíà, Êîòîðûì Äîâåðÿþò». Ðåéòèí-
ãè îòðàæàþò ðåçóëüòàòû ìàðêåòèíãîâûõ 
èññëåäîâàíèé — îñíîâíîãî èíñòðóìåíòà 
îïðåäåëåíèÿ ëèäåðñêèõ ïîçèöèé â ðåàëèÿõ 
ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè.

— Íàøè ëàóðåàòû ìîãóò òåïåðü 
íå ïðîñòî âèäåòü ðåéòèíãè, à ñðàâíèòü 
ñâîå ïðåäñòàâëåíèå «î ðàññòàíîâêå ñèë» 
è ïðîâåðèòü, íàñêîëüêî ìû òî÷íû â êàæ-
äîé èç òîâàðíûõ êàòåãîðèé, — ãîâîðèò 
ðóêîâîäèòåëü êîíêóðñà «Èìåíà, Êîòî-
ðûì Äîâåðÿþò» Þðèé Ìåëàíèøåí. — 
Êàòàëîã ðåéòèíãîâ — åùå è âîçìîæíîñòü 
ïðîòåñòèðîâàòü ñàì Êîíêóðñ íà âûïîë-
íåíèå òåõ ïðàâèë, êîòîðûå ìû óñòàíîâè-
ëè î÷åíü äàâíî, è òîãî, ÷òî ìû äåëàåì 
ñåé÷àñ.

Êîíêóðñ «Èìåíà, Êîòîðûì Äîâåðÿ-
þò — 2019» ïðîâîäèòñÿ â Âèííèöå â 14-é 
ðàç, òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæ-
äåíèÿ åãî ëàóðåàòîâ ñîñòîèòñÿ 24 ñåíòÿ-
áðÿ. Ïî òðàäèöèè, ê íàãðàæäåíèþ áóäóò 
ïðåäñòàâëåíû ëàóðåàòû â òèòóëàõ «Ò³ëüêè 
ïåðø³» è «Îáðàí³ ë³äåðè».

— Â òèòóëå «Ò³ëüêè ïåðø³» — êîì-
ïàíèè è áðåíäû, çàíèìàþùèå ïåðâóþ 
ïîçèöèþ â ñâîåé òîâàðíîé êàòåãîðèè, 
à «Îáðàí³ ë³äåðè» — çàíèìàþùèå âòî-
ðóþ ïîçèöèþ, — ðàññêàçûâàåò Þðèé 
Ìåëàíèøåí.

Âîçìîæíî, êòî-òî ïîñ÷èòàåò êàòàëîã 
ðåéòèíãîâ âñåãî ëèøü îäíèì èç äîïîë-
íèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ Êîíêóðñà, ñâîåãî 

ðîäà áîíóñîì äëÿ ëàóðåàòîâ. Íî äëÿ 
îðãêîìèòåòà ñîçäàíèå è èçäàíèå ýòîãî 
àíàëèòè÷åñêîãî ïðîäóêòà — âàæíåéøåå 
íîâøåñòâî íûíåøíåãî ãîäà, åùå îäíà 
ñòóïåíü ê äîâåðèþ. Êàòàëîã ïðîäâèãàåò 
òåìó áèçíåñ-ñîîáùåñòâà, ðàñêðûâàÿ 
êàðòèíó ðåçóëüòàòîâ ìàðêåòèíãîâûõ 
èññëåäîâàíèé è àëãîðèòìà îïðåäåëåíèÿ 
ëèäåðñòâà. Òàêæå ñîáðàííûå âîåäèíî 

ðåéòèíãè ïîêàçûâàþò: êîãäà ìû âìå-
ñòå, ìû ìîæåì ìíîãî, áëàãî îáùåñòâà 
âàæíåå èíäèâèäóàëüíûõ íàãðàä.

— ×èñëî ëàóðåàòîâ â ýòîì ãîäó áîëü-
øå, ÷åì â ïðåäûäóùèå ãîäû, — ãîâîðèò 
ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà. — Ýòî ñâÿçàíî 
ñ òåì, ÷òî 2019 ãîä óñïåøíûé â îò-
íîøåíèè ÂÂÏ Óêðàèíû, è áèçíåñ 
çàðàáàòûâàåò áîëüøå äåíåã â íàøåì 
ðåãèîíå. Ïðîèñõîäèò íåêîòîðûé ðîñò 
ýêîíîìèêè, è ýòà òåíäåíöèÿ ÿâíî ïðî-
ñìàòðèâàåòñÿ.

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäå-
íèÿ ëàóðåàòîâ Êîíêóðñà «Èìåíà, Êîòî-
ðûì Äîâåðÿþò –2019» áóäåò òðàíñëèðî-
âàòüñÿ â ïðÿìîì ýôèðå íà îôèöèàëüíîé 
ñòðàíèöå ãàçåòû «Âèííèöà ÎÊ» â Ôåéñ-
áóê. Ïðÿìîé ýôèð áûë íîâîââåäåíèåì 
ïðîøëîãî ãîäà è ïðîâîäèëñÿ â òåñòîâîì 
ôîðìàòå.

— Â ýòîì ãîäó ìû ïðèãëàøàåì ïî-
ñìîòðåòü ïðÿìîé ýôèð öåðåìîíèè íà-
ãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ Êîíêóðñà «Èìåíà, 
Êîòîðûì Äîâåðÿþò» â áîëüøåé ñòåïåíè 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, — ãîâîðèò Þðèé 
Ìåëàíèøåí. — È íå òîëüêî äëÿ òîãî, 
÷òîáû óçíàòü, êòî ñòàë ëèäåðîì. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ — âîçìîæíîñòü áûòü 
îòêðûòûìè íàñòîëüêî, ÷òîáû ïîêàçàòü 
íåçààíãàæèðîâàííîñòü ñàìîãî Êîíêóðñà 
âî ìíîãèõ åãî àñïåêòàõ.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ФЕСТИВАЛЮ «ГЕЙ, СОКОЛИ!»

Íåçàáàðîì, 21 âåðåñíÿ, 
íà Â³ííè÷÷èí³ âïåðøå â³äáó-

äåòüñÿ ôåñòèâàëü, ïðèñâÿ÷åíèé óí³êàëü-
í³é ëþäèí³ — ìóçèêàíòó Òèìêó Ïàäóð³, 
àâòîðó â³äîìî¿ ï³ñí³ «Ãåé, ñîêîëè!» Ñàìå 
öÿ ï³ñíÿ ³ äàëà íàçâó ôåñòèâàëþ, ÿêèé 
çàïî÷àòêîâóº â ñåë³ Ìàõí³âêà Êîçÿòèí-
ñüêîãî ðàéîíó «Ìåä³à Öåíòð «Âëàñíî» 
çà ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî 
ôîíäó òà Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿, Êîçÿòèíñüêî¿ ÐÄÀ, Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, Ìàõí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.

ßê ðîçïîâ³äàº êåð³âíèöÿ ïðîåêòó Îëü-
ãà Ìàë³íîâñüêà, ó Ìàõí³âö³ ïðîâåäóòü 
ö³ëèé êîìïëåêñ çàõîä³â íà ÷åñòü â³äêðèò-
òÿ Êóëüòóðíî-òóðèñòè÷íîãî öåíòðó Òèì-
êà Ïàäóðè. Ó Êóëüòóðíî-òóðèñòè÷íîìó 
öåíòð³ ïðàöþâàòèìå åêñêóðñîâîä, â³ä 
ÿêîãî ìîæíà áóäå ä³çíàòèñü á³ëüøå ïðî 
ïîñòàòü ïîåòà, à òàêîæ ïðî ð³çí³ çàõîäè, 
ùî ñòâîðþâàòèìóòüñÿ íà éîãî ÷åñòü.

Ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ ïðåçåíòóþòü êíèãó 
«Ñòåæêàìè Òèìêà Ïàäóðè», ÿêó íàïèñàâ äî-
ñë³äíèê òâîð÷îñò³ Ïàäóðè Ìèêîëà Êóï÷èê, 
à òàêîæ äåìîíñòðóâàòèìóòü â³äåîô³ëüì, 
çíÿòèé çà ìîòèâàìè êíèãè. Çàâäÿêè ïðîôå-
ñ³éí³é çéîìö³ òà çàëó÷åííþ àêòîð³â, ìîæíà 
áóäå ïîðèíóòè â àòìîñôåðó Õ²Õ ñòîë³òòÿ 
³ ïîáà÷èòè, ÿêèì áóâ Ïàäóðà íàñïðàâä³.

Ãó÷íîþ ïðîìîö³ºþ ïðîåêòó ñòàíå 
² Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü «Ãåé, ñîêîëè!»

Íà äåíí³é ñöåí³ âèñòóïàòèìóòü íàðîäí³ 
âèêîíàâö³ òà õóäîæí³ êîëåêòèâè, à ââå÷åð³ 

â³äêðèºòüñÿ ðîê-ñöåíà, íà ÿê³é âèñòóïàòè-
ìóòü ãóðòè òà àðòèñòè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü 
ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ óí³êàëüí³ ñòàðîâèíí³ 
íàðîäí³ ³íñòðóìåíòè ó ïîºäíàíí³ ç ñó÷àñ-
íèì çâó÷àííÿì. Ó ñâî¿ ðåïåðòóàðè àðòèñòè 
âïåðøå äîäàäóòü çàáóò³ ï³ñí³ ïîåòà, ùî 
íå âèêîíóâàëèñü íà øèðîêèé çàãàë âæå 
ïîíàä 150 ðîê³â!

Îäí³ºþ ç ðîäçèíîê êîíöåðòó áóäóòü 
âèñòóïè ìóçèêàíò³â, ÿê³ ãðàþòü íà ñòàðî-
äàâí³õ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ. Ó íàðîäíèõ 
òà ðîê-êîìïîçèö³ÿõ çâó÷àòèìóòü ë³ðà, 
êîáçà, òîðáàí, âîëèíêà òà ³íø³ óêðà¿íñüê³ 
íàðîäí³ ³íñòðóìåíòè.

Äëÿ ãîñòåé ôåñòèâàëþ îðãàí³çàòîðè ïðî-
åêòó òàêîæ ï³äãîòóâàëè êðåàòèâí³ ôîòî-ëî-
êàö³¿, äå ìîæíà áóäå îçíàéîìèòèñü ç òåìà-
òèêîþ óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà, ñ³ëüñüêîãî 
ïîáóòó, õë³áîðîáñòâà, ïîëüñüêîãî â³éñüêà, 
íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ òà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåí-
ò³â. Òàêîæ ïðàöþâàòèìå ÿðìàðîê íàðîäíèõ 
âèðîá³â ³ ÷èñëåíí³ ìàéñòåð-êëàñè.

Ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ çàïî÷àòêóþòü àêö³þ 

ç âèøèâàííÿ ïîðòðåòà Òèìêà Ïàäóðè, 
äî ÿêî¿ çìîæóòü äîëó÷èòèñÿ âñ³ îõî÷³. 
Íàäàë³ ïîðòðåò ðîçì³ñòÿòü ó Êóëüòóð-
íî-òóðèñòè÷íîìó öåíòð³, äå òóðèñòè òà 
â³äâ³äóâà÷³ öåíòðó çìîæóòü òàêîæ ðîáèòè 
íà íüîìó ïàì’ÿòí³ ñò³áêè.

Êóëüì³íàö³ºþ ôåñòèâàëþ ñòàíå ôëåø-
ìîá òà ô³êñàö³ÿ ðåêîðäó: ó÷àñíèêè ïëà-
íóþòü âñòàíîâèòè ðåêîðä ³ç íàéá³ëüø 
ìàñîâîãî âèêîíàííÿ ï³ñí³ «Ãåé, ñîêîëè!»

Конкурс «Имена, Которым Доверяют-2019» 
впервые открывает рейтинги лидерства

«Гей, соколи!»: на Вінниччині проведуть 
фестиваль, присвячений Тимку Падурі

БЛОГ

БЛОГ

ПР

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè 
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî 
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. 
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê 
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 17 900 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 190136

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ:
12.00 — урочистий захід на могилі Тимка Падури
13.00 — презентація книги «Стежками Тимоша Падури» 
Миколи Купчика
14.00 — виступи аматорських колективів
18.00 — виступи лірників, кобзарів, волинкарів, торбаністів
19.30 — презентація фільму
21.15 — фіксація рекорду на найбільш масове виконання 
пісні «Гей, Соколи!»
21.15 — виступи рок-гуртів: «Гуляйгород GG», «Широкий 
лан», «Медовий полин», «Чумацький шлях» та інших.
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Впевнені, що на хвороби серця за-
вжди вказує біль за грудиною? А як 
щодо заніміння кінцівок, нетипової 
втоми, систематичного головного 
болю чи больових спазмів у нижній 
щелепі? Не варто самостійно призна-
чати собі вітаміни, курс мануальної 
терапії або дозу спазмолітиків, адже 
причиною згаданих симптомів мо-
жуть бути порушення системи крово-
обігу. Будьте пильні і дійте правильно!
Жителька Ладижина пані Катерина першу 
панічну атаку пережила півроку тому. По-
тім напади повторилися ще кілька разів. 
Жінка непокоїлася, доки не звернулася 
за психотерапевтичною допомогою.
«Це завжди розпочиналося із задишки, 
сильного серцебиття. Потім обов’язково 
з’являвся нав’язливий страх смерті, — 
переповідає ладижинка. — У мене було 
відчуття, ніби серце вилітає з грудей, 
а легеням бракує повітря».
Панічна атака — специфічна відповідь 
організму на зовнішній подразник: осо-
бистісну кризу, хронічну перевтому чи 
емоційне потрясіння. У момент нападу 
до крові надходить велика кількість 
гормонів стресу, що й викликає відпо-
відну реакцію з боку серцево-судинної 
системи. Симптоми панічного нападу та 
інфаркту міокарда — подібні.
«Зауважте, що ігнорувати панічні на-
пади, так само, як соромитися визнати 
проблему, вкрай небезпечно, — пояснює 
Ольга Мостова, головна дитяча психіа-
триня Вінницької області, психоаналітик, 
докторка медичних наук. — Щоразу 
ваше серце переживатиме стресове 
навантаження, і з часом це призведе 
до незворотних змін у його структурі».
З-поміж сигналів, на котрі ви часто не зва-
жаєте, — гострий або тупий біль у нижній 
щелепі, больові відчуття між лопатками, 
у плечових суглобах або руках. Їх можна 
сприйняти за ознаки остеохондрозу. Однак 
саме такі нетипові симптоми властиві й для 
атеросклеротичного ураження судин.

«Пояснити зв'язок таких відчуттів з про-
блемами серцево-судинної сфери досить 
просто, — коментує Олексій Щербак, кар-
діолог відділення для хворих на інфаркт 
міокарда Вінницького обласного клінічного 
лікувально-діагностичного центру серце-
во-судинної патології. — Біль віддає в іншу 
частину тіла за рахунок нервових закін-
чень. Зазвичай це відбувається під час або 
одразу після фізичних навантажень».
Нерідко болі, подібні до стенокардії, 
з’являються при захворюваннях шлунко-
во-кишкового тракту або вегето-судинній 
дистонії. Утім, самостійно ви не зможете 
відрізнити одне від іншого. З’ясувати при-
роду будь-якого болю, а відтак попере-
дити катастрофу, здатен лише фахівець.
«Для встановлення причини нетипо-
вих відчуттів у тілі потрібна спеціальна 
діагностика, — зауважує Леся Распутіна, 
професорка кафедри пропедевтики 
внутрішньої медицини ВНМУ ім. М. Пи-
рогова, докторка медичних наук. — Най-
перше, що варто зробити, — звернутися 
до свого сімейного лікаря. Він призна-
чить низку обстежень і за потреби на-
править на консультацію до кардіолога. 
А ось самолікування може зіграти злий 
жарт і лише загострити хворобу».
Якщо ж відчуваєте гострий пекучий біль 
за грудиною, який не минає протягом 
півгодини, біль віддає в щелепу чи руку, 
не зволікайте і не призначайте собі ліки 
самостійно! Одразу викликайте екстрену 
медичну допомогу і не чекайте, що омине!

Матеріал виготовлено в межах реалі-
зації субпроекту «Складова розвитку 
системи охорони здоров’я Вінницької 
області, направлена на покращення 
медичної допомоги хворим із серце-
во-судинною патологією».

Як розпізнати хвороби серця 
за нетиповими симптомами

ÇÄÎÐÎÂ’ß

Олексій Щербак дає поради у телевізійній студії

Ольга Мостова 
консультує пацієнтку

ДІТИ – В ШКОЛУ, 
МАМИ — В АПТЕКУ
Не нашкодь  
Тільки-но розпочався 
новий навчальний 
рік, матусі вже 
заклопотані 
здоров'ям своїх 
дітей. А тому 
штурмують аптеки 
в пошуку «чарівних» 
препаратів для 
імунітету, пам'яті, 
стресостійкості

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

— Ó ìåíå äâîº 
ä³òåé, îäèí ïåð-
øîêëàñíèê, äðóãèé 
ó ñàäîê éäå, çíàþ, 

ùî àêë³ìàòèçàö³ÿ ³ äèòèíà ïîâè-
ííà ïåðåõâîð³òè âñ³ìà õâîðîáàìè, 
ÿê³ áóäóòü â êëàñ³ àáî ãðóï³, àëå 
õî÷åòüñÿ éîãî óáåçïå÷èòè, — êàæå 
â³ííè÷àíêà Îëåíà. — Òà é ñåáå 
òåæ, â³ä ñèä³ííÿ íà ë³êàðíÿíèõ.

Â³ííè÷àíêà «ïðî÷åñàëà» âåñü 
³íòåðíåò, çàéøëà íà ôîðóì ìà-
òóñü, íà÷èòàëàñÿ áàãàòî êîðèñíî¿ 
ë³òåðàòóðà ³ ïðèéøëà äî âèñíî-
âêó — äèòèí³ ïîòð³áí³ â³òàì³íè, 
áàãàòî â³òàì³í³â, äîáðå á ùå ³ìó-
í³òåò ï³äêð³ïèòè.

— Ïðàâäà, íàø ñ³ìåéíèé ë³êàð 
êàæå, ùî ÿ ñèëüíî ïåðåá³ëüøóþ 
ðîçì³ð «êàòàñòðîôè» ³ çàãîäîâó-
âàòè ä³òåé òàáëåòêàìè, íàâ³òü ç 
åòèêåòêîþ «â³òàì³íè», íå âàðòî. 
² íàâîäèòü ïîð³âíÿííÿ ìîðÿê³â 
òà ïîëÿðíèê³â. Ìîâëÿâ, ò³ æèâóòü 
ó â³÷íîìó äåô³öèò³ àáî ñîíöÿ ³ 
çåëåíèõ ðîñëèí, àáî â æîðñòêîìó 
äåô³öèò³ õàð÷óâàííÿ, — êàæå Îëå-
íà. — Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ÿêùî 
äèòèíà ¿ñòü ôðóêòè, îâî÷³, êàø³, 
ìîëî÷í³ ³ êèñëîìîëî÷í³ âèðîáè, 
ì'ÿñî ³ ðèáó. Òîáòî ìàº ð³çíî-
ìàí³òíèé ³ ïîâíèé ïîæèâíèõ ðå-
÷îâèí ñò³ë — â³òàì³í³â íå òðåáà. 
À ³ìóí³òåò ó äèòèíè (ÿêùî íåìàº 
ñåðéîçíèõ ïîðóøåíü) â ïðèíöèï³ 
â íîðì³. ² íå ïîòð³áíî ¿¿ íàïèõàòè 
ð³çíèìè ïðåïàðàòàìè — òèì ñà-
ìèì ÿê ðàç çíèæóþ÷è çäàòí³ñòü 
îðãàí³çìó ï³äòðèìóâàòè ñåáå.

ЗАСПОКІЙЛИВЕ ДЛЯ МАМ 
Çà ñëîâàìè â³ííèöüêèõ ôàð-

ìàöåâò³â, öå áàæàííÿ áàòüê³â 
óáåçïå÷èòè ñâî¿õ ä³òåé ïåðåðîñòàº 
â ³ñòåð³þ. ²íàêøå, ÿê ùå íàçâàòè 
òåíäåíö³þ ñêóïîâóâàòè âñ³ ìîæ-
ëèâ³ â³òàì³íí³ êîìïëåêñè, êîëè 
ïðèðîäíèõ â³òàì³í³â íàâêîëî çà-
âàëèñü.

— Ìè æàðòóºìî, ùî ïîðÿä ç 

Дози препаратів розраховані на вказаний вік та вагу дитини згідно з інструкціями 
до застосування лікарських засобів. Перед застосуванням будь-яких лікарських 

засобів порадьтеся з лікарем

ЩО ПОТРІБНО МАТИ В АПТЕЧЦІ 
Подряпини, порізи та садна: у таких випад-
ках варто запастися будь-яким не кольоровим 
антисептиком (хлоргексидин, мірамістин) 
Подразнення чи пітниця — мазі чи креми з 
цинком, наприклад, La Roche-Posay Cicaplast 
або судокрем, деситин чи інші аналоги 
У випадку наявності гноячків — антибактері-
альна мазь (фузідерм, бактробан, левоміколь) 
Укуси комах (вони поки ще є):
Місцево гідрокортизонова мазь/крем (ло-
коїд) або аналог 1–2 рази на добу, 3–5 днів 

ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ:
Нежить 
  Ізотонічний сольовий розчин для проми-

вання носика (хюмер, мерімер, аквамаріс 
чи аналоги) 

  Судинозвужуючі краплі (у випадку зна-
чного порушення носового дихання):

  Препарати на основі оксиметазоліну 
5,0...3E-2% (називін, риназолін, назо-
спрей) чи ксилометазоліну 0,1...1% (фар-
мазолін, отривін, мераліс) зверніть увагу 
на концентрацію та вікові обмеження. 
Не застосовуйте краплі більше 2-3 разів 
на добу та триваліше 3 днів!

Температура 
У педіатрії дозволені лише 2 препарати: 
ібупрофен та парацетамол.
При підвищенні температури тіла більше 
38,5°С чи больовому синдромі прийміть:
ібупрофен у дозі 200 мг (суспензія нурофен 
10 мл, нурофен форте 5 мл) чи парацета-
мол у дозі 300 мг (сироп 10 мл) 

Кон’юнктивіт 
  Антибактеріальні очні краплі (міраміс-

тин, тобрекс) по 1 краплі в кожне око 
2–3 рази на добу.

Розлади травлення:
Основою лікування таких станів є відпо-
ювання. Тому важливо мати розчини для 
оральної регідратації.
  Розчини для ОРС — регідрон опті, хумана 

електроліт, біогая електроліт, іоніка.
Розводити на 200–250 мл води (зале-
жить від препарату).
За одну добу потрібно випити 500–
750 мл розчину. Відпоювати потрібно 
поступово по 5–10 мл кожні 5–10 хвилин 
(щоб не викликати блювання).

  Енетерол (сахароміцети буларді) пробіо-
тик з доведеним ефектом, зменшує три-
валість діареї: 1 пакетик 2 рази на добу — 
3–5 днів (розвести на 50 мл води) 

  Сорбенти (особливо при підозрі на отруєння) 
  Смекта, 1 пакетик 2 рази на добу — 

2–3 дні, розводити на 50 мл води 
  Препарат, який зменшує об`єм та кратність 

випорожнень (бажано застосовувати, якщо 
було більше 5–7 епізодів проносу за добу) 

  Гідрасек, 1 саше (30 мг) 3 рази на добу — 
2–3 дні 

Протиалергічні засоби:
  Дезлоратадин (едем, еріус) — сироп 5 мл 

(2,5 мг) 1 раз на добу 
  Левоцетиризин (L-цет, алерзин, алер-

зіс) — сироп 10 мл (5 мг) 1 раз на добу 
або таб. 5 мг 1 раз на добу 

(маємо першокласника: 6 років, вага 20,5 кг, хронічних 
захворювань немає, алергічних реакції немає, періодично хворіє 
на вірусні інфекції, розлади травлення)

ЧЕК ЛИСТ ДЛЯ 
ПЕРШОКЛАСНИКА 

â³òàì³íàìè ³ ³íøèìè òàáëåòêàìè 
äëÿ ä³òåé, ïîòð³áíî ùå é ìàòó-
ñÿì ùîñü çàñïîê³éëèâå âèäàâàòè 
â íàâàíòàæåííÿ ç àïòå÷êîþ øêî-
ëÿðà, — ðîçïîâ³äàº ôàðìàöåâò â³-
ííèöüêî¿ àïòåêè Ìàðèíà.

Ùî æ, çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, êî-
ðèñòóºòüñÿ íàéá³ëüøèì ïîïèòîì:

— Þí³â³ò òàáëåòêè ¹ 30 
(10õ3), Ê³ää³ Ôàðìàòîí ñèðîï 
ïî 100 ìë ó ôëàêîí³; Â³òðóì 
Ê²ÄÑ òàáë. æóâàëüí³ ¹ 30; 
Ñìàðò Îìåãà (Smart Omega) 
ñèðîï, — ðîçïîâ³äàº ôàðìàöåâò 
àïòåêè «Êîíåêñ». — Ó ë³êàðÿ 
ìîæíà çàïèòàòè, ÿê ¿õ ïðèéìà-
òè, ç ÿêîãî â³êó ðåêîìåíäóºòüñÿ, 
â ÿêèé ñåçîí, ÷è ìîæíà ï³ä ÷àñ 
õâîðîáè, ç ÿêîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ 

(³ ÷è òðåáà âçàãàë³) ïîâòîðþâàòè 
êóðñ, ÷è íå âèêëèêàþòü àëåðã³¿.

Àíäð³é Øèìàíñüêèé, ë³êàð-
ïåä³àòð, ââàæàº, ùî íàâ³òü òàê³, 
ç òî÷êè çîðó áàòüê³â, íåøê³äëèâ³ 
ïðåïàðàòè, ÿê â³òàì³íè ³ ïðîá³î-
òèêè âèìàãàþòü îáäóìàíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ â êîæíîìó îêðåìîìó 
âèïàäêó. Íå êàæó÷è âæå ïðî ð³çí³ 
ïðîòèâ³ðóñí³ òà ³ìóíîìîäóëþþ÷³ 
çàñîáè.

— Âò³ì, õâîð³þòü ä³òè á³ëüø-
ìåíø ñõîæå, ³ ïðåïàðàòè â ïå-
ä³àòð³¿ ìàþòü ÷³òêèé ïåðåë³ê, — 
òîìó, ìàþ÷è çà îñíîâó âàãó òà 
êë³í³÷íó êàðòèíó äèòèíè, ìîæíà 
ñêëàñòè ïåðåë³ê àïòå÷êè òà äî-
çóâàííÿ ïðèéîìó ïðåïàðàò³â, — 
êàæå ë³êàð.
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030
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Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 
îáëàñíîãî åíäîêðèíîëîã³÷íîãî 
öåíòðó Ïèëèïà Ïðóäèóñà, öåí-
òðè áîëþ ³ñíóþòü ïî âñüîìó ñâ³ò³. 
Àëå â Óêðà¿í³, íàø ÷è íå ºäèíèé, 
õî÷à â ÌÎÇ³ öþ òåìó ï³äí³ìàëè 
ê³ëüêà ðîê³â ï³äðÿä.

— «Öåíòð áîëþ» — öå ôóíêö³-
îíàëüíèé ï³äðîçä³ë îáëàñíîãî åí-
äîêðèíîëîã³÷íîãî öåíòðó, ÿ îñî-
áèñòî ìð³ÿâ ñòâîðèòè éîãî ðîê³â 
20, à ïîëîæåííÿ ïðî öåíòð â íàñ 
íàïèñàíå ùå ðîê³â 15 òîìó, òà 
íå áóëî â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â 
ÌÎÇ òà ôàõ³âö³â, — ðîçïîâ³äàº 
Ïèëèï Ïðóäèóñ. — Íà ùàñòÿ, 
òàêèé ôàõ³âåöü âæå º, ïðîôåñîð 
Äìèòðî Äì³òð³ºâ, ÿêèé çíàº ïðî-

áëåìó áîëþ äîñêîíàëî. ß çâåð-
íóâñÿ äî íüîãî ç òàêîþ ³äåºþ, 
íàø³ ³íòåðåñè (ìî¿ ÿê êåð³âíèêà 
çàêëàäó, éîãî ÿê ë³êàðÿ) ñï³âïàëè.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ, 
âîíè çíàéøëè ïîçàáþäæåòí³ êî-
øòè òà êóïèëè ñó÷àñíèé àïàðàò 
äëÿ ë³êóâàííÿ áîëþ. ² âæå òðåò³é 
òèæäåíü öåíòð ïðàöþº ³ àìáó-
ëàòîðíèì, ³ ñòàö³îíàðíèì ìåòî-
äîì. Äëÿ àìáóëàòîðíîãî ïðèéîìó 
âèä³ëèëè îêðåìå ïðèì³ùåííÿ, 
à ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ ïðîâî-
äèòüñÿ íà áàç³ ðåàí³ìàö³éíîãî òà 
õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ (òàì äëÿ 
òàêèõ ïàö³ºíò³â çðîáèëè îêðåìèé 
âõ³ä, ùîá âèòðèìàòè âñ³ ñàí³òàðí³ 
íîðìè).

— ×îìó öåíòð íà áàç³ åíäîêðè-
íîëîã³¿? Òîìó ùî ïðè ä³àáåò³ º 

ЗА ДОПОМОГОЮ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ ПРИ ТАКИХ БОЛЬОВИХ СИНДРОМАХ
  Мігрень 
  Головний біль напруги 
  Судинний головний біль 
  Хронічний посттравматич-

ний головний біль 
  Невралгія трійчастого 

нерва 
  Атиповий лицевий біль 
  Постгерпетична невралгія 
  Ураження плечового 

сплетення 
  Ураження попереко-

во-крижового сплетення 

  Невропатія серединного 
нерва 

  Каузалгія 
  Ураження сідничного нерва 
  Парестетична мералгія 
  Діабетична полінейропатія 

(з больовим синдромом) 
  Ураження міжхребцевих 

дисків відділів хребта (без 
оперативного втручання) 

  Спінальна нестабільність 
(без показів до оператив-
ного втручання) 

  Спінальний стеноз (без 
показів до оперативного 
втручання) 

  Спондилолістез (без 
показів до оперативного 
втручання) 

  Цервікалгія, цервікокрані-
алгія, цервікобрахіалгія 

  Люмбаго, люмбалгія, 
люмбоішіалгія 

  Дорсалгія 
  Вертеброгенні радику-

лопатії 

ЛІКУВАЛЬНІ МЕТОДИКИ
  Призначення схем меди-

каментозного лікування 
  Комплексне лікування 

болю хребта 
  Інфільтраційні блокади 
  Регіонарні блокади (під 

контролем УЗД) 

  Блокада субарахноїдаль-
ного простору (під контр-
олем УЗД) 

  Блокада епідурального про-
стору (під контролем УЗД) 

  Блокада фасеточного про-
стору (під контролем УЗД) 

  Паравертебральні блока-
ди (під контролем УЗД) 

  Вертебротерапія 
  TENS-терапія 
  Постізометрична релакса-

ція м’язів 
  Кріодеструкція 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ПРИЙОМУ ПАЦІЄНТУ НЕОБХІДНО МАТИ З СОБОЮ
  Результати попередніх 

методів обстеження (рент-
генівські знімки, результати 
ультразвукових методів 
дослідження, КТ, МРТ), 

якщо такі проводилися 
  Загальний аналіз крові, 

зроблений протягом 
останніх 5 днів 

  Загальний аналіз сечі 

  Результати електрокарді-
ографії 

  Аналіз крові на глюкозу 
(пацієнтам із цукровим 
діабетом) 

НА П’ЯТНИЧАНАХ 
ВІДКРИЛИ ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ БОЛЮ 
Потрібно щось міняти  Витрачаєте 
купу грошей на дороговартісні пігулки, 
порошки та ін’єкції, щоб зняти біль 
і воно допомагає? Живіть і радійте. 
Але коли за тих самих умов голова, 
ноги, поперек, і здається все-все 
продовжує боліти так, що гвалт хочеться 
кричати — може варто спробувати інше?

— Болі атошників, спортсменів, болі після операцій та 
хронічні болі лікують тут. Керівник «Центру болю», 
завідувач відділення анестезіології, професор кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії Дмитро Дмитрієв

Амбулаторний прийом лікаря 
в «Центрі болю», коштує 150 грн, 
але для пільгових категорій ліку-
вання безкоштовне (діти, учасники 
АТО…) Допомогу пацієнти закладу 
можуть отримати у приміщенні 
кабінету № 4 корпусу «Ц». На пер-
шому прийомі проводиться обсте-
ження лікарем, заповнюється карта 
пацієнта, встановлюється причини 
больового синдрому та признача-

ється курс лікування та реабілітації 
згідно з маршрутом пацієнта.
Центр болю працює з понеділка 
до п’ятниці за графіком:
Пн 12.00–15.00 
Вт-Пт 13.00–15.00 
Довідки за телефонами:
(0432)- 61–17–43 (реєстратура 
поліклініки) 
(097)2189035 (Інформаційний 
центр поліклініки) 

íåéðîïàò³ÿ — á³ëü, ÿêèé íå çí³-
ìàºòüñÿ òðàäèö³éíèìè ìåòîäàìè. 
Ëþäè ìó÷àòüñÿ, íå ñïëÿòü, âè-
ìîòóþòüñÿ, — ãîâîðèòü Ïèëèï 
Ïðóäèóñ. — Ñüîãîäí³ ïî ñóò³ í³õòî 
ñåðéîçíî áîëåì íå çàéìàºòüñÿ, 
ëþäè ïðèéìàþòü äîðîãîâàðò³ñí³ 
ïðåïàðàòè, ÿê³ íå äóæå äîïîìà-
ãàþòü, àëå â ñâîþ ÷åðãó øêîäÿòü 
îðãàí³çìó. Õî÷à º ìîæëèâ³ñòü ïî-
çáàâèòè ñåáå áîëþ ³ áåç íàñë³äê³â.

ЗАМОРОЖЕНИЙ БІЛЬ 
— Îêð³ì ð³çíîìàí³òíèõ ìåòîä³â 

ë³êóâàííÿ áîëþ, ìè âèêîðèñòî-
âóºìî òàêîæ íîâèé — êð³î àíàë-
ãåç³þ, — ãîâîðèòü Äìèòðî Äìè-
òð³ºâ. — Ë³êóâàííÿ áîëþ øëÿõîì 
âïëèâó íà íåðâ íèçüêî¿ òåìïå-
ðàòóðè (çàìîðîæóâàííÿ íåðâà). 

Ìåòîä îñîáëèâèé òèì, ùî, çàëåæ-
íî â³ä ö³ëåé, ìîæíà ÿê ïîâí³ñòþ 
çðóéíóâàòè íåðâ, òàê ³ âèêëèêàòè 
éîãî òèì÷àñîâå ïîøêîäæåííÿ ç 
ìîæëèâ³ñòþ ðåãåíåðàö³¿ (÷åðåç 
3–6 ì³ñÿö³â). Âò³ì, êð³î àíàëãåç³ÿ 
íå âñ³ì íåîáõ³äíà òà ïîêàçàíà, íà-
ïðèêëàä, ÿêùî ëþäèíà ë³êóºòüñÿ 
ï³ãóðêàìè ³ âîíè ä³þòü, ðîáëÿòü 
áëîêàäó ³ ¿ì äîïîìàãàº.

Ð³çí³ âèäè íåâðàëã³é, á³ëü êîï-
÷èêà, ôàíòîìíèé á³ëü, ðàäèêóë³ò, 
ï³ñëÿîïåðàö³éí³ áîë³ òà ðàêîâ³ 
áîë³, îñü íå ïîâíèé ñïèñîê áî-
ë³â ïîêàçàíèé äëÿ êð³î àíàëãå-
ç³¿. Äî òîãî æ, ìåòîä ë³êóâàííÿ 
áåçêðîâíèé, áåçïå÷íèé, ìîæå 
âèêîíóâàòèñü â àìáóëàòîðíèõ 
óìîâàõ çà îäèí ðàç, àáî ðîçáè-
âàòèñü íà ê³ëüêà ñåàíñ³â.

ДОВІДКА

Îêð³ì ð³çíîìàí³òíèõ 
ìåòîä³â ë³êóâàííÿ 
áîëþ, òóò 
âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ 
íîâèé – êð³î àíàëãåç³þ 
(çàìîðîæóâàííÿ íåðâà)
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Письменниця підписує свої кни-
ги подвійним ім’ям — Ірина Ляля. 
Чому?
— Коли я народилася, одна ба-
буся хотіла назвати мене Іриною, 
друга — Лялею, — усміхається 
співрозмовниця. — Це тривало 
навіть тоді, як уже підросла. 
Одна з бабусь продовжувала 
звертатися до мене Ляля, хоча 
насправді мала інше ім’я. Піс-
ля переїзду в Австралію, Ірина 
взяла подвійне ім’я.
Вінницю вони залишили у 
1994-му. На той час в Австралії 
проживала тьотя, і мати порадила 
їхати до неї. Виїхали разом з чоло-
віком і 11-річним сином. Донька 
народилася уже там, на далекому 

від Вінниці материку.
Ірина мала дві освіти. Закінчила 
Казанський інститут культури і 
Вінницький педагогічний.
В Австралії вінничанка вчите-
лює. Викладає інформатику. 
Одночасно працює у школі сис-
темним адміністратором. Каже, 
у їхньому навчальному закладі — 
500 комп’ютерів.
Багато пише. Її твори друкува-
лися у літературних журналах 
низки країн світу. Одну з книг, 
виданих у Чикаго, письменниця 
подарувала обласній бібліотеці, 
де відбувалася зустріч з гостею. 
Нісіна входить до складу між-
народної спілки письменників 
«Новий сучасник».

Одна бабуся називала Ірою, друга — Лялею 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Ðîç÷àðóþ âàñ, 
öå íå ìàìà Âîëî-
äèìèðà Ãðîéñìà-
íà, — ñêàçàëà ï³ä 

÷àñ ïðåçåíòàö³¿ ïèñüìåííèöÿ. — 
Õî÷à ç íåþ ÿ áóëà çíàéîìà, êî-
ëèñü ðàçîì ïðàöþâàëè ó 29-é 
øêîë³. Ðîáîòó íàä êíèãîþ ïî÷àëà 
ùå òîä³, êîëè Âîëîäèìèð Áîðè-
ñîâè÷ íå áóâ ì³ñüêèì ãîëîâîþ.

Ïðî ïèñüìåííèöþ Í³ñ³íó ðîç-
ïîâ³ëà ¿¿ ïîäðóãà ³ êîëåãà ïî ðî-
áîò³ Ç³íà¿äà Òîá³ÿø. 

— Íåñïîä³âàíèé ëèñò ç Õàé-
ôè áóâ íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèé, 
ùî ìåí³ âæå çàõîò³ëîñÿ ÷èòàòè 
òå, ùî ïðîïîíóâàëà íåçíàéîìà 
æ³íêà, — ðîçïîâ³äàº â³ííèöüêèé 
ïèñüìåííèê Ìèõàéëî Êàìå-
íþê. — Ç³íà Òîá³ÿø ïèñàëà, ùî 
Í³ñ³íà ïðîæèâàº â Àâñòðàë³¿, àëå 
ñêîðî áóäå ó Â³ííèö³. Ïðèâåçå 
ðóêîïèñ êíèãè ïðî íàøå ì³ñòî. 
Ïðîñèëà îçíàéîìèòèñÿ ç òåêñòîì.

Ïèñüìåííèê ÷èòàâ áåçïåðåðâíî 
äîòè, äîêè íà ïåðåãîðíóâ îñòàí-
íþ ñòîð³íêó.

Ðàçîì ç ãîëîâîþ îáëàñíî¿ 
ïèñüìåííèöüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Âà-
äèìîì Â³òêîâñüêèì âèð³øèëè 
âèäðóêóâàòè ñèãíàëüíèé ïðè-
ì³ðíèê äëÿ ïðåçåíòàö³¿. Çâåðíó-

ëèñÿ äî Ïàâëà Êàëåíè÷à, ãîëîâè 
àãðîô³ðìè «Îëüãîï³ëü». Ìåöåíàò 
ïðîô³íàíñóâàâ  40 ïðèì³ðíèê³â.

— Êîëè ²ðèíà Í³ñ³íà âçÿëà 
äî ðóê ÿñêðàâî âèêîíàíå âè-
äàííÿ, ó íå¿ â î÷àõ çáëèñíóëè 
ñëüîçè, — êàæå Ìèõàéëî Êà-
ìåíþê. — Àâòîðö³ ñïîäîáàëè-
ñÿ îôîðìëåííÿ, äèçàéí, ïàï³ð, 
íà ÿêîìó íàäðóêîâàíî êíèãó, 
ñëîâîì, âñå ñïîäîáàëîñÿ. ×è 
íå íàéïåðøå — óâàãà çåìëÿê³â. 

— ßêáè êíèãó ïåðåêëàëè óêðà-
¿íñüêîþ ìîâîþ, ÿ áóëà á äóæå 
ùàñëèâà, — ñêàçàëà íà ïðåçåí-
òàö³¿ ïèñüìåííèöÿ.

— Ó íàñ º òàê³ íàì³ðè, — â³ä-
ïîâ³â ¿é Ìèõàéëî Êàìåíþê. — 
Ðîçïîðîøèëè ìè ñâî¿ â³ííèöüê³ 
òàëàíòè ïî ñâ³òó, òåïåð çáèðàºìî 
ïî êðóïèíêàõ.

«Ìàäàì…» ðîçêóïèëè âìèòü. 
Äî ïî÷àòêó ïðåçåíòàö³¿ íå çàëè-
øèëîñÿ æîäíîãî çàéâîãî ïðè-
ì³ðíèêà. Äî ðå÷³, âèðó÷åí³ êîøòè 
àâòîð ïåðåäàëà íà ë³êóâàííÿ á³é-
ö³â ó øïèòàëü. Âèäàâíè÷èé ä³ì 
«Ìîÿ Â³ííè÷÷èíà» ïëàíóº íàäàë³ 
íàäðóêóâàòè òâ³ð íàêëàäîì ó 300 
ïðèì³ðíèê³â. 

²ðèíà Í³ñ³íà ïðèáóëà äî Â³-
ííèö³ ðàçîì ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³-
êîì Ìèõàéëîì. Âîíè áàãàòî 
õîäèëè ïî ì³ñòó. Â÷èòóâàëèñÿ 
ó íîâ³ íàçâè âóëèöü. Íàìàãàëè-

НАПИСАЛА КНИГУ ПРО ВІННИЦЮ — 
«ПАЛЬТО МАДАМ ГРОЙСМАН» 
Гостя здалеку  До Вінниці з Австралії 
приїздила наша землячка Ірина Ляля 
Нісіна. Вона презентувала свою п’яту 
книгу — «Пальто мадам Гройсман или 
Жмеринка-Жмеринка, Винница: немного 
лет назад». Авторку часто запитують, 
чи мадам Гройсман не та сама жінка, 
про яку багато хто подумав?

ñÿ çàïàì’ÿòàòè. Çóïèíÿëèñÿ á³ëÿ 
17-¿ øêîëè, ÿêó ó 1975 ðîö³ çà-
ê³í÷èëà ²ðèíà. Äî ðå÷³, ÷åòâåðî 
îäíîêëàñíèê³â Í³ñ³íî¿ ïðèéøëè 
íà ïðåçåíòàö³þ. Ðàçîì ç íèìè 
ó çàë³ áóâ îäèí ç ¿õí³õ ó÷èòåë³â — 
Äìèòðî Âëàñîâ. Ç ÿêèì äóøåâ-
íèì òðåïåòîì êîëèøíÿ ó÷åíèöÿ 
ïðèãîðíóëàñÿ äî ñâîãî â÷èòåëÿ! 
Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷ âèêëàäàâ 
ó íèõ ô³çèêó. 

×îëîâ³ê ²ðèíè, ïàí Ìèõàéëî, 
¿çäèâ ïîäèâèòèñÿ íà ñâîº êî-
ëèøíº ï³äïðèºìñòâî — õ³ìçà-
âîä. Êàæå, òàêèõ ðó¿í éîìó äàâíî 
íå äîâîäèëîñÿ áà÷èòè!

— Á³áë³îòåêè Øåâ÷åíêà, äå 
ÿ ïðàöþâàëà, òàêîæ óæå íåìà, — 

äîïîâíþº éîãî ²ðèíà. — Çãîð³ëà! 
Ðàçîì ç ê³íîòåàòðîì «Äðóæáà». 
Îáèäâ³ óñòàíîâè çíàõîäèëàñÿ ï³ä 
îäíèì äàõîì íà Êè¿âñüê³é.

— Ìåí³ äóæå ö³êàâî ï³çíàâàòè 
ì³ñòî, àëå öå âæå ³íøå ì³ñòî, — ç 
ñóìîì ç³çíàºòüñÿ ãîñòÿ. — Ìî-
á³ëüíå, ºâðîïåéñüêå. Ó íüîìó áà-
ãàòî ìîëîä³. Ìåí³ öå ïîäîáàºòüñÿ 
Ëþäè ñòàëè á³ëüø ââ³÷ëèâèìè. 
Íà âóëèöÿõ íàáàãàòî ÷èñò³øå, 
í³æ áóëî ðàí³øå. Öå ñïðàâä³ ºâ-
ðîïåéñüêå ì³ñòî. Ùå òðîõè — ³ 
í³ â êîãî ïèòàíü íå âèíèêàòèìå, 
ùî Óêðà¿íà — öå ªâðîïà. Ïîêè 
ùî º ïèòàííÿ. Íàïðèêëàä, ç â³-
çîþ. Îòðèìàòè ¿¿ äëÿ ïî¿çäêè 
ó ð³äíó äåðæàâó áóëî íåïðîñòî. 
Äî áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè ìîæíà ïî-
¿õàòè áåç ïðîáëåì, à â Óêðà¿íó… 
Õîò³ëîñÿ á ïðè¿æäæàòè äî Â³ííè-
ö³ ÷àñò³øå, í³æ ðàç ó 25 ðîê³â.

«Ùå òðîõè – ³ í³ â êîãî 
ïèòàíü íå âèíèêàòèìå, 
ùî Óêðà¿íà – öå 
ªâðîïà. Ïîêè ùî º 
ïèòàííÿ. Íàïðèêëàä, ç 
â³çîþ»

РЕКЛАМА

447857 458437

Разом з однокласниками пані Ірини на презентацію 
книги прийшов один з її вчителів, Дмитро Власов
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Звитяги 
у Болгарії 
 Â³ííèöÿ áóëà ïðåäñòàâëåíà 
òðüîìà êîìàíäàìè ñïîðòøêî-
ëè «Ïðåì’ºð-Íèâà» íà þíàöü-
êîìó òóðí³ð³ ç ôóòáîëó ó áîë-
ãàðñüêîìó ì³ñò³ Áóðãàñ. Ñåðåä 
þíàê³â 2008 ð. í. íàø êîëåêòèâ 
çäîáóâ ñð³áëî. À ó çìàãàíí³ 
íà ð³ê ñòàðøèõ ôóòáîë³ñò³â — 
çîëîòî ³ ñð³áëî.

Знову без 
глядачів 
 Â³ííèöüêà «Íèâà» ïðîâî-
äèòü òðåò³é ³ îñòàíí³é ìàò÷ áåç 
ãëÿäà÷³â. Âîíà îòðèìàëà öå 
ïîêàðàííÿ çà íàïàä íà ñóääþ 
ìèíóëîãî ñåçîíó. Íàøà êî-
ìàíäà íà ÑÊ «Íèâà» ïðèéìàº 
ÔÊ «Óæãîðîä» ÷åòâåðòîãî âå-
ðåñíÿ. Ïî÷àòîê ãðè — î 17.00.

Шаховий 
чемпіонат
 Ó Â³ííèö³ ô³í³øóâàâ êîìàíä-
íèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç øàõ³â 
ñåðåä ä³òåé äî 12 ðîê³â. Ó êëà-
ñè÷í³é ãð³ ïåðø³ñòü çäîáóëè 
ðåéòèíã-ôàâîðèòè ç Ìèêîëàºâà. 

Cільські ігри 
Вінниччини 
 Ó Â³ííèö³ ïðîõîäèëè îáëàñí³ 
ñ³ëüñüê³ ñïîðòèâí³ ³ãðè. Äþæèíà 
êîìàíä çìàãàëàñÿ ó øåñòè âèäàõ. 
Òðåòº çàãàëüíå ì³ñöå ó Òîìàø-
ï³ëüñüêî¿ ÎÒÃ, äðóãå — ó Ãëó-
õîâåöüêî¿ ÎÒÃ. Ïåðåìîæöåì, 
ïðè÷îìó âäðóãå ïîñï³ëü, ñòàëà 
Ñåâåðèí³âñüêà ñ³ëüñüêà ÎÒÃ. 
Ç 19 ïî 22 âåðåñíÿ âîíà ïðåä-
ñòàâëÿòèìå Â³ííè÷÷èíó íà Âñå-
óêðà¿íñüêèõ çìàãàííÿõ ó Âîðîõò³ 
(²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü).

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №36 (1110)
Мініатюрні двоходові задачі-блоки на кооперативний мат. 
Знайдіть також ілюзорну гру.

Задача №2433-2436
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2* I. Kpa8>a7;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №35 (1453) від 28 серпня 2019 року 
Задача №2429
1… Td5+  2. Kpc8 Td8x; 1. Kpc8! Te5  2. Kd7 Te8x.
Задача №2430
1… Cf5  2. Kpg8 C:e6x; 1. Ce7! Cg6+  2. Kpf8 Th8x.
Задача №2431
1… C:d4  2. Kpa3 C:c5x; 1. Kpa3! C:d4  2. Фb4 Cb2x.
Задача №2432
1… C:f2  2. Tg1+! C:g1x; 1. Tg1+! Kpe2  2. g2 Cf4x — правильний мат

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Çäîðîâå õàð÷óâàííÿ — îäèí ³ç 
âàæëèâèõ ôàêòîð³â óñï³õó â ñïîð-
ò³. Ïðî öå éøëîñÿ ó Â³ííèö³ 
ï³ä ÷àñ òðàäèö³éíîãî òðåí³íãó 
«Olimpic Lub» («Îë³ìï³éñüêà 
ëàáîðàòîð³ÿ»). Éîãî îðãàí³çó-
âàëî â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî 
îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. Àêòèâí³ñòü 
íà òåìó «¯æ ðîçóìíî» ïðîâ³â 
êâàðòåò â³ííèöüêèõ îë³ìï³éö³â. 
Öå ëåãêîàòëåòè Ìèõàéëî Êíèø, 
Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî ³ Àíäð³é 
Êîâåíêî, à òàêîæ äâîðàçîâèé 
ñð³áíèé îë³ìï³éñüêèé ïðèçåð ç 
ïëàâàííÿ Ïàâëî Õíèê³í.

СМУЗІ, ЩО ЗАРЯДЖАЄ 
ЕНЕРГІЄЮ 

Òðåí³íã ïðîéøîâ ó ðåñòîðàí³ 
«Happy Monkey». Íà íüîãî çàïðî-
ñèëè äâà äåñÿòêè êðàùèõ þíèõ 
â³ííèöüêèõ ëåãêîàòëåò³â.

Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî ðàçîì ç³ 
ñâî¿ì òðåíåðîì Ìèõàéëîì Êíè-
øîì (îáèäâà — ìàéñòðè ñïîðòó 
ì³æíàðîäíîãî êëàñó) ðîçïîâ³ëè, 
ÿê þíèì ñïîðòñìåíàì ðîçïî÷è-
íàòè äåíü. Çîêðåìà, ç³ ñêëÿíêè 
òåïëî¿ âîäè, ùî «çàïóñêàº» áà-
æàí³ ïðîöåñè â îðãàí³çì³.

Éøëîñÿ, ÿê íàñè÷óâàòè ò³ëî 
íåîáõ³äíèìè â³òàì³íàìè, ì³-
êðîåëåìåíòàìè, âóãëåâîäàìè. 
Îë³ìï³éö³ çàïðîïîíóâàëè þíà-
êàì íàïî¿-ñìóç³ çà âëàñíèì ðå-
öåïòîì. Ó íèõ ö³êàâèì ÷èíîì 
çì³øóâàëèñÿ ôðóêòè ³ çåëåíü. 
Íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî òàê³ íàïî¿ 
äîïîìàãàþòü çàðÿäæàòèñÿ åíåð-
ã³ºþ ïåðåä òðåíóâàííÿìè.

Ìàð³ÿ Øâàáñüêà, 17-ð³÷íà 
ñïðèíòåðêà, â «Îë³ìï³éñüê³é 
ëàáîðàòîð³¿» ä³çíàëàñÿ áàãàòî 
ö³êàâîãî.

— ß íå çíàëà, ùî ï³ä ÷àñ ïðè-
ãîòóâàííÿ ¿æ³ ìîæíà çì³øóâàòè, 
ïðèì³ðîì, ïåòðóøêó ³ç ô³í³êàìè 
÷è áàíàíàìè, — ðîçïîâ³ëà Ìàð³ÿ 
Øâàáñüêà.

Ê³ëüêà þíàê³â ³ ä³â÷àò äîïîìà-
ãàëè îë³ìï³éöÿì ãîòóâàòè ñìà÷-
í³ ñàëàòè. Ñåðåä íèõ ³ 16-ð³÷íèé 
ñïðèíòåð Àíäð³é Àê³øîâ, ÿêèé 
íàâ÷àºòüñÿ ó Ïîä³ëüñüêîìó íà-
óêîâî-òåõí³÷íîìó ë³öåþ.

— Ðàí³øå ÿ ïåðåâàæíî çðàíêó 
òà ââå÷åð³ áàãàòî ¿â ³ îáõîäèâñÿ 
áåç îá³äó. Ï³ñëÿ òðåí³íãó ïëàíóþ 
ïåðåãëÿíóòè öþ ñõåìó. Çîêðåìà, 
çáèðàþñÿ ââåñòè ó ñâ³é ðàö³îí 
ñìóç³, ÿê³ âòàìîâóþòü ãîëîä 

äî íàñòóïíîãî ïåðåêóñó, — êàæå 
þíàê.

Íà äóìêó Àíäð³ÿ, ñàëàòè, ÿê³ 
â÷èëè ãîòóâàòè â³äîì³ ñïîðòñ-
ìåíè, ñòâîðþâàòè ëåãêî, ãî-
ëîâíå — öå áàæàííÿ.

— Ó öèõ ñàëàòàõ íåìàº í³÷îãî 
îñîáëèâîãî — ëèøå òðàäèö³éí³ 
îâî÷³, ì’ÿñî ³ çåëåíü. Íåïîãàíî 
ñòðàâè âèõîäÿòü òàêîæ ³ç äîäà-
âàííÿì àâîêàäî ³ êóðàãè, — ñêà-
çàâ Àíäð³é Àê³øîâ.

Íàïðèê³íö³ çóñòð³÷³ óñ³ þí³ ëåã-
êîàòëåòè îòðèìàëè ïîäàðóíêè — 
îë³ìï³éñüêó ë³òåðàòóðó ³ êåïêè.

ЩО ДОПОМАГАЄ ШВИДКО 
ВІДНОВИТИСЯ 

Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî ³ç Ìè-
õàéëîì Êíèøîì á³ëüøå ðîêó 
äîòðèìóþòüñÿ ñïîðòèâíî¿ ä³ºòè.

— Íà ìàéñòåð-êëàñ³ ³ç õàð÷ó-
âàííÿ ÿ ä³çíàëàñÿ áàãàòî òàêîãî, 
ùî ðàí³øå çäàâàëîñÿ í³ñåí³òíè-
öåþ. Òåïåð ìè ãîòóºìî ëèøå 
íà îäèí ðàç — ñàëàòè, êàø³, 
ñóïè. Ö³ íà¿äêè íå çàëèøàþòüñÿ 

â õîëîäèëüíèêó, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåíà. — Ó íàøå æèòòÿ óâ³éøëè 
ñïåö³¿, ÿê³ âïëèâàþòü íà õàðàêòåð 
³ íàñòð³é. À ùå ïðîðîùåí³ áîáîâ³ 
ðîñëèíè. Âîäíî÷àñ ìè ïîâí³ñòþ 
â³äìîâèëèñÿ â³ä ìàéîíåç³â ³ êåò-
÷óï³â, çàëèøèâøè ëèøå ã³ð÷èöþ. 
À ùå äâà ðîêè òîìó ïîâí³ñòþ 
â³äìîâèëèñÿ é â³ä ì’ÿñà! — ïðî-
äîâæóº ÷åìï³îíêà.

Ï³ñëÿ çàïî÷àòêóâàííÿ òàêî¿ ä³-
ºòè Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî ïî÷àëà 
êðàùå ñåáå ïî÷óâàòè.

— Ó ìåíå çàãîñòðèëàñÿ ³íòó¿-
ö³ÿ. Ç îðãàí³çìó ï³øëî âñå çàéâå, 
ùî äàëî ïðîðèâ íîâèì â³ä÷óòòÿì, 
åìîö³ÿì ³ çíàííÿì. ß òåïåð çíàþ, 
ùî ìåí³ ïî¿ñòè, àáè íà ñêëàä-
íîìó òðåíóâàíí³ â³ä÷óâàòè ñåáå 
ãàðíî. À òàêîæ — ÿê øâèäêî â³ä-
íîâèòèñÿ ï³ñëÿ çìàãàííÿ, — êàæå 
â³ííè÷àíêà.

Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî â ïåðøó 
÷åðãó ðàäèòü þíèì ñïîðòñìåíàì 
â³äìîâèòèñÿ â³ä õë³áîáóëî÷íèõ 
âèðîá³â.

— Öå îêèñëÿº íàø îðãàí³çì, 

ЮНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ 
ВЧИЛИ «ЇСТИ РОЗУМНО» 
Cкладова перемоги  
Чемпіони радять не залишати наїдки 
в холодильнику, а готувати на один 
раз. Щоб набрати м’язову масу, 
рекомендують на вечерю запечені овочі

÷åðåç ùî ìîëî÷íà êèñëîòà ïî-
ñò³éíî ïðèñóòíÿ â ò³ë³ ³ ì’ÿçàõ. 
Âîäíî÷àñ âàðòî ïèòè áàãàòî âîäè 
³ ¿ñòè ÿêîìîãà á³ëüøå ñèðèõ îâî-
÷³â, ôðóêò³â ³ çåëåí³, — ðîçïîâ³ëà 
Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî.

ßêùî æ âè õî÷åòå íàáðàòè 
ì’ÿçîâó ìàñó, îë³ìï³éö³ ðàäÿòü 
¿ñòè íà í³÷ çàïå÷åí³ îâî÷³. Öå 
äóæå âàæëèâî äëÿ ñïðèíòåð³â, 
ñòðèáóí³â òà øòîâõàëüíèê³â, à îñü 
äëÿ ñòàºð³â íå ìàº îñîáëèâîãî 
çíà÷åííÿ.

— Ùîá ì’ÿçîâà ìàñà áóëà çà-
ïîâíåíà íå á³îäîì³øêàìè, à êî-
ðèñíèìè ðå÷îâèíàìè, ¿¿ âàðòî 
çàïîâíþâàòè ïðàâèëüíî. Òàêîæ 
áàæàíî íå ¿ñòè çà ÷îòèðè ãîäèíè 
äî ñíó àáî õî÷à á çà äâ³ ãîäèíè, — 
íàãàäóº Îëåíà.

СОЛОДКЕ БАЖАНО 
ЇСТИ ВРАНЦІ 

Ìèõàéëî Êíèø ðåêîìåíäóº 
ñïîðòñìåíàì ðåãóëÿðíî âèâ÷àòè 
ñó÷àñíó ³íôîðìàö³þ ùîäî çäî-
ðîâîãî õàð÷óâàííÿ.

— Íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî çäî-
ðîâå õàð÷óâàííÿ ïðèíåñå êîëî-
ñàëüíèé «âèáóõ» ó ñïîðòèâíèõ 
ðåçóëüòàòàõ. Àëå, áåçóìîâíî, 
âïëèíå íà ïîêàçíèêè ïîçèòèâ-
íî. Êîëè ÿ ïî÷àâ êîðèñòóâàòèñÿ 
ñïåö³àëüíîþ ä³ºòîþ, ñêèíóâ ï’ÿòü 
çàéâèõ ê³ëîãðàì³â. Âîäíî÷àñ ïî-
÷àâ êðàùå çàñèíàòè ³ ïðîêèäàòè-
ñÿ áàäüîðèì. Òîáòî ÿê³ñíå õàð÷ó-
âàííÿ âïëèíóëî íà ÿê³ñòü ìîãî 
æèòòÿ! — êàæå Ìèõàéëî Êíèø.

Êîëè íà çáîðàõ º ìîæëèâ³ñòü 
ãîòóâàòè ñàìîìó, òî ïàí Êíèø 
íàìàãàºòüñÿ ïîºäíóâàòè òðåíó-
âàííÿ ç³ ñïîðòèâíèì ðàö³îíîì. 
Ïåðåâàæíî õàð÷óâàííÿ ó ïðåä-
ñòàâíèê³â îäíîãî âèäó ìàº áóòè 
ïðèáëèçíî îäíàêîâèì. Òóò íåìàº 
ïîä³ëó íà ñòàò³. Õî÷à º ïåâí³ íþ-
àíñè.

— Ñïîðòñìåíàì ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ 
íå âàðòî ¿ñòè íà í³÷ ñîëîäêå. Öå 
ïðèçâîäèòü äî âèðîáëåííÿ òåñ-

òîñòåðîíó, ³ íà íàñòóïíèé ðàíîê 
òîä³ áóäå ìåíøå ñèë. Ó ëþäåé 
ñòàðøîãî â³êó â öüîìó âèïàäêó 
âèðîáëÿþòüñÿ ³íø³ ãîðìîíè, ùî 
ïðèçâîäèòü äî ïðèøâèäøåííÿ 
ñòàð³ííÿ. Òîáòî ñîëîäêå âàðòî 
ñïîæèâàòè âðàíö³ àáî â îá³ä, — 
ïîÿñíþº Ìèõàéëî Êíèø.

БЕЗ СОЛОНОГО, ЖИРНОГО, 
ГОСТРОГО 

Ïàâëî Õíèê³í ïîãîäæóºòüñÿ ³ç 
òèì, ùî õàð÷óâàííÿ àòëåòà çíà-
÷íîþ ì³ðîþ âïëèâàº íà éîãî 
ñàìîïî÷óòòÿ ³ âçàãàë³ íà ìîæ-
ëèâîñò³ îðãàí³çìó.

— Êîëè ÿ áóâ ìîëîäèì ñïîðòñ-
ìåíîì, ìåí³ ïðî öå í³õòî íå ðîç-
êàçóâàâ, ³ äóæå øêîäà. ß òîä³ 
ïåðåâàæíî êîðèñòóâàâñÿ ïîðà-
äàìè äðóç³â ³ âëàñíèì äîñâ³äîì. 
Êîëè æ óâ³éøîâ äî çá³ðíî¿ ÑÐÑÐ 
³ç ïëàâàííÿ, ¿¿ òðåíåðè âæå ïðè-
ä³ëÿëè óâàãó öüîìó êîìïîíåíòó 
ï³äãîòîâêè. Ç³ çá³ðíèêàìè çà-
éìàëèñÿ äîñâ³ä÷åí³ ëåêòîðè-ä³-
ºòîëîãè, — çãàäóº Ïàâëî Õíèê³í.

Àíäð³é Êîâåíêî ââàæàº, ùî 
ñïðàâæí³é ñïîðòñìåí ìàº äîòðè-
ìóâàòèñÿ ä³ºòè. Çîêðåìà, âàðòî 
â³äìîâèòèñÿ â³ä ñîëîíîãî, æèð-
íîãî ³ ãîñòðîãî.

— Â áóäü-ÿêîìó ðàç³ ñïîðòèâ-
íèé ðàö³îí ìàº áóòè ä³ºòè÷íèì. 
Ó íüîìó íå ïîâèííî áóòè í³÷îãî 
çàéâîãî, àäæå öå ìîæå ïðèçâåñ-
òè äî ïðîáëåì íà òðåíóâàííÿõ ³ 
çìàãàííÿõ, — ïîÿñíþº ôàõ³âåöü.

Âàæëèâî âì³òè ïðàâèëüíî ðîç-
ïîä³ëÿòè ñâîº õàð÷óâàííÿ. Áà-
æàíî äðîáèòè éîãî íà ÷îòèðè — 
ï’ÿòü ïðèéîì³â.

Àíäð³é Êîâåíêî çâåðíóâ óâàãó 
íà ñóòòºâó ð³çíèöþ ó ñêëàäàíí³ 
ðàö³îíó äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ 
âèä³â ñïîðòó:

— Ïðåäñòàâíèêàì øâèäê³ñíî-
ñèëîâèõ âèä³â ïîòð³áíî á³ëüøå 
á³ëê³â — ì’ÿñà, ðèáè ³ ðîñëèííî¿ 
¿æ³. À ó ñïîðò³ íà âèòðèâàë³ñòü 
º âåëèêà ïîòðåáà ó âóãëåâîäàõ.

Майстриня бігу з бар’єрами Олена Колесниченко 
пригощала юних колег смузі за власним рецептом 

Íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî 
çäîðîâå õàð÷óâàííÿ 
ïðèíåñå êîëîñàëüíèé 
«âèáóõ» ó ñïîðòèâíèõ 
ðåçóëüòàòàõ. Àëå 
âïëèíå ïîçèòèâíî
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КІНО 

Іловайськ 2014: Батальйон «Донбас»
Бойовик, 4.09, поч. об 11.30, 15.10, 19.30
5.09–11.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Одного разу в Голлівуді
Комедія, 4.09, поч. о 15.20
5.09–11.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дора і загублене місто
Пригоди, 4.09, поч. о 13.30
5.09–11.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Поліна і таємниця кіноіндустрії
Пригоди, 4.09, поч. об 11.40, 18.15
5.09–11.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Плюс один
Комедія, 4.09, поч. о 20.00
5.09–11.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Ugly dolls: Ляльки з характером
Анімація, 4.09, поч. о 10.00, 11.45

Падіння янгола
Трилер, 4.09, поч. о 15.45

Хороші хлопці
Комедія, 4.09, поч. о 13.30

Синя безодня 2
Трилер, 4.09, поч. о 18.00, 22.00

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»
Бойовик, 4.09, поч. о 13.30, 18.00
5.09–11.09, поч. о 14.00

Халепа
Анімація, 5.09–11.09, поч. о 10.00, 18.20

Заборонений
Бойовик, 5.09–11.09, поч. об 11.50

Король Лев
Пригоди, 5.09–11.09, поч. о 16.20

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Дора і загублене місто
Пригоди, 4.09, поч. о 10.00, 12.20
5.09–11.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Гра в хованки
Трилер, 4.09, поч. о 14.20, 16.50, 19.00, 23.20
5.09–11.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Маленька червона сукня
Жахи
4.09, поч. о 15.40
5.09–11.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Мій янгол
Трилер, 4.09, поч. о 14.40, 17.00
5.09–11.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Тачка на мільйон
Трилер, 4.09, поч. о 10.00, 12.20, 20.50
5.09–11.09, довідка — за тел. (096)003–50–50
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Мята з новим шоу 
«Ти мене кохай»
Її голос зачаровує, пісні 
надихають, а творчість 
доводить, що українська 
музика якісна,
модна та цікава! Яскрава 
і стильна співачка Мята з 

великим сольним концертом «Ти мене кохай» 27 ве-
ресня о 19.00 у Вінницькій обласній філармонії!
Ніжність на межі спокуси — імідж, у якому живе і 
співає Мята. Співачка є учасницею
найвідоміших музичних подій країни: М1 Music 
Awards, «Золота Жар-птиця», «Українська пісня», 
«Музична платформа», «Червона Рута», Atlas 
Weekend, «Велике весілля» та багатьох інших. 
На рахунку співачки кілька альбомів, багато ком-
позицій з яких стали майже культовими: «Ти мене 
кохай», «Там, де рай», «Не відпускай», «Просто так», 
«Щаслива», «Шоколадний мус», «Гола правда», 
«Плачу», «Бомба», «Неделимое сердце».
Почуйте нові прем’єри та побачте нове яскраве шоу 
Мяти першими!
Квитки — 150–350 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офіце-
рів, «Універмагу», Вінницької Вежі і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. Організатор — компанія «ВІННИ-
ЦЯКОНЦЕРТ».

Роман 
Лопатинський 
та симфонічний 
оркестр
26 вересня в рамках 
проекту «STEINWAY & K°: 
Нова Генерація» грає 
лауреат понад 20 міжна-

родних конкурсів, один із найяскравіших представни-
ків молодої української фортепіанної школи Роман Ло-
патинський (Київ) та симфонічний оркестр філармонії.
У програмі сольного відділу — один із головних 
представників епохи романтизму — Йоганнес 
Брамс та сміливий новатор і фольклорист — 
угорець Бела Барток. І, звичайно, у співпраці з 
оркестром прозвучить концерт № 5 для фортепіано 
з оркестром 250-річного ювіляра — великого Бет-
ховена. Початок концерту о 18.30. Вартість квитків: 
100–320 грн.

Вірші над Бугом з 
Яніною Соколовою
27 вересня у Cherdak 
виступить акторка, 
журналістка та 
телеведуча Яніна 
Соколова.
Яніна Соколова — 

акторка, журналістка та телеведуча програм 
«Рандеву» і «Кіно» на 5 каналі, також ведуча 
проекту «Вечер с Яниной Соколовой» на YouTube. 
Цей вечір буде особливим. У затишній атмосфері 
для вас прозвучать кращі вірші української 
класики, а джазова музика тільки підкреслить 
глибокий підтекст.
Початок о 19.00, Вартість квитків: 350–500 грн.

Національний 
симфонічний 
оркестр у Вінниці
18 вересня виступом 
Національного симфо-
нічного оркестру України 
відкриє новий сезон 
обласна філармонія.

У програмі: класик європейської музики — 
український композитор Максим Березовський; 
видатні романтики — Петро Чайковський та Антонін 
Дворжак; соліст вечора — Андрій Александров 
(віолончель); диригент — лауреат міжнародних 
конкурсів Юрій Літун. Початок о 18.30, вартість 
квитків — 100–320 грн.

Концерт Freedom 
Jazz
Пані та панове, 
20 вересня на сцені 
Будинку офіцерів 
представляємо вашій 
увазі вперше у Вінниці 
нове, далеке від міської 

суєти, але близьке серцю кожного — музичне шоу, 
що вражає своєю красою, простотою і талантом 
дівочого бенду Freedom Jazz.
Ці артистки завжди підкуповують своєю 
наївною простотою, щирими посмішками та 
несподіваною жартівливістю, яка захоплює 
зненацька навіть їх самих.
Початок концерту о 19.00, вартість 400–800 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Гамлет
Прем'єра. Story of revenge
26.09-27.09, поч. о 18.30

Аліса в країні чудес
Музично-фантастична подорож
28.09, поч. о 12.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих
28.09, поч. о 18.30

ФЕСТИВАЛЬ
ХХІІІ міжнародний 
фестиваль 
VINNYTSIA JAZZFEST-2019
20 вересня, п’ятниця
19.00, театр ім. Садовського
Мюзикл «Бал у Савойї» у вико-
нанні кращих артистів Націо-

нальної оперети України.
21 вересня, субота
концертна зала (вул. Театральна, 15)
19.00 — тріо Dock in Absolute (Бельгія-Люксем-
бург, прогресивний рок-джаз)
21.00 — Polish Jazz Night
1 відділення — Квартет Міхала Кобоєка та хор 
«Voxcellence» (Польща) з програмою «Монюшко 
по-джазовому».
2 відділення — Кшесімір Дембскі та OLES 
BROTHERS (Польща) з програмою «Best of jazz».
22 вересня, неділя
концертна зала (вул. Театральна, 15)
19.00 — Тріо Mario Rom's Interzone (Австрія, 
energetic neo-bop)
21.00 — Jazzy Latin Groove B & W (Ізраїль, ПАР, 
Ямайка, latin groove)
 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! До 13 вересня (до 20:00) 
діють знижки на квитки. Потім ціна зросте.
Придбати квитки можна на сайтах jazz.vn.ua, 
bilet.vn.ua і у касах Вінниці: у «Магігранді», 
«Універмазі», театрі ім. Садовського, філармонії, 
тур-клубі «Бідняжка», «Вінницькій Вежі».
Довідки за тел.: (0432)690-025.
Інформаційний центр фестивалю працює за 
адресою: вул. Театральна, 15 (1 поверх).

ВИСТАВКИ 
Міжнародна виставка котів
21 та 22 вересня в СК «Термінал» 
відбудеться XI–XII Міжнародна виставка котів. 
Виставка буде тривати з 10.00 до 19.00. 
На виставці будуть представлені різні породи 
котів: великі породи мейн кунів, регдолл, 
британські.
Рідкісні і модні породи: бенгальська, тойгери, 
сомалі, сінгапуру, бурма, девон і корниш рекси, 
представники інших порід.
Вхід на виставку: дорослі — 50 грн, пенсіонери — 
20 грн, дитячий до 7 років безкоштовно, дитячий 
з 7 до 16 років — 20 грн, групи дітей з навчальних 
та інших закладів — 15 грн.

Музей української марки ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки 
представлені одні з найцікавіших марок, деякі 
з них є лише в одному екземплярі. Є марки, 
вживані в Одесі, радянські марки та навіть ті, 
на яких згадано Голодомор. У повній колекції 
пана Олександра є марки, датовані від 1850 року, 
гашені в різних українських містах. Найстаріший 
конверт з поштовим штемпелем датований 
1830 роком. До слова, є також марка з нині 
білоруського міста Гомель, погашена українським 
тризубом. Музей української марки ім. Якова 
Балабана можна відвідати щодня, крім понеділка, 
з 10-ї до 18-ї години. Школярам та студентам вхід 
безкоштовний. Також у музеї можна придбати 
сувенірні марки та листівки. Відвідати музей 
можна за адресою: вул. Соборна, 26.
Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки 
та поекспериментувати самому. Територія 
музею — більше 1000 квадратних метрів. Тут 
представлені понад 150 експонатів для виконання 
дослідів. «Музей науки» — цікаве місце для дітей, 
підлітків і дорослих! Тут також можна перекусити 
в тематичному кафе та придбати цікаві 

інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та 
студентів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) 
працює унікальний музей, який налічує близько 
5037 моделей транспорту. Аналогів музей не має 
ні в Україні, ні в Європі. Виставка унікальна і 
дуже дорога, розподіляється на кілька частин: 
вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, 
мотоцикли, військова техніка ручної роботи 
(збірки), а також потужна колекція живих двигунів 
автомобілів, вузлів і агрегатів.
Власник колекції Музею моделей транспорту — 
Олександр Вдовиченко. Площа музею складає 
180 квадратних метрів. Окрім експозиційної частини 
у музеї є ще й учбовий клас на 26 посадкових 
місць, потужна тематична фільмотека та бібліотека 
спеціальної літератури на п’ять тисяч книг. У музеї 
в межах програми виховання дітей та молоді діють 
безкоштовні групові екскурсії для школярів, для 
решти відвідувачів вхід платний, але за доступними 
цінами — 20 грн для дорослих, для пенсіонерів і 
студентів — 10 грн.
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Студент зловив 
грабіжника 
 Ó ñóáîòó, 31 ñåðïíÿ 
2019 ðîêó, ãðàá³æíèê á³ëÿ 
ï³ä’¿çäó áóäèíêó íàìàãàâñÿ 
âèêðàñòè âåëîñèïåä. Çëî-
÷èí çíÿâ íà ìîá³ëêó 21-ð³÷-
íèé ñòóäåíò-ïåðøîêóðñ-
íèê. Â³í çàòðèìàâ ÷îëîâ³êà, 
êîëè òîé íàìàãàâñÿ âòåêòè.
— Áëèçüêî ï³â íà ñüîìó 
ãîäèíó ðàíêó äî ïîë³ö³¿ 
íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ, 
ùî ó äâîðàõ áàãàòîïîâåðõ³-
âîê íà âóëèö³ Ñòð³ëåöüê³é 
÷îëîâ³ê çàòðèìàâ ïðàâîïî-
ðóøíèêà, ÿêèé íàìàãàâñÿ 
âèêðàñòè âåëîñèïåä, ïðè-
ñòåáíóòèé òðîñîì äî ïàðà-
ïåòó á³ëÿ îäíîãî ç ï³ä’¿çä³â 
áóäèíêó, — êàæóòü ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³. — 36-ð³÷-
íèé â³ííè÷àíèí âèêðàâ 
âåëîñèïåä, çàëèøåíèé á³ëÿ 
áóäèíêó. Ìåòàëåâèé òðîñ 
çëîâìèñíèê ïåðåêóñèâ 
êóñà÷êàìè, ÿê³ ïîë³öåéñüê³ 
âèëó÷èëè íà ì³ñö³ â÷èíåí-
íÿ çëî÷èíó. Çàòðèìàíèé 
íåîäíîðàçîâî ïðèòÿãóâàâñÿ 
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ çà êðàä³æêè 
òà íàðêîçëî÷èíè, — çà-
çíà÷àþòü ïðàâîîõîðîíö³. 
Ñâ³äêîì â÷èíåííÿ çëî÷èíó 
ñòàâ 21-ð³÷íèé ñòóäåíò. 
Õëîïåöü çàäîêóìåíòóâàâ 
íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ÿê 
ïðàâîïîðóøíèê â÷èíÿº 
çëî÷èí, òà ñòàâ íà çàâàä³, 
êîëè ÷îëîâ³ê íàìàãàâñÿ 
ïî¿õàòè íà âèêðàäåíîìó 
âåëîñèïåä³. Çðîçóì³âøè, 
ùî éîãî ìîæóòü çàòðèìà-
òè, ïðàâîïîðóøíèê ïîêè-
íóâ âåëîñèïåä òà êèíóâñÿ 
íàâòüîêè. Ñòóäåíò ïî÷àâ 
éîãî ïåðåñë³äóâàòè. Ó ñó-
ñ³äíüîìó äâîð³ õëîïåöü 
íàçäîãíàâ çëîä³ÿ òà ïîðî-
ñèâ ïåðåõîæèõ âèêëèêàòè 
ïîë³ö³þ. Íàðàç³ çàòðèìàíî-
ìó îãîëîøåíî ïðî ï³äîçðó 
ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåä-
áà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 186 ÊÊÓ 
(ãðàá³æ). Ïðàâîïîðóøíèêó 
çàãðîæóº äî 6 ðîê³â ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³. Ïðîâîäèòüñÿ 
äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ.

Робота 
100% працевлаштування в Чехії 
для чол. та жін. Безкоштовні 
консульт. Оформ. віз. Тел.:(067) 
369-82-33 

Загубив-знайшов 
Втрач. посвідчення дитини з 
багатодітної сім’ї на ім’я Сидорук К.Є. 
вваж.недійс. Тел.:Тел. не вказано 

Втрачене посвідчення дитини з 
багатодітної сім’ї на ім’я Десяк 
Максим Сергійович вважати 
недійсним Тел.:Тел. не вказано 
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КОРОТКОКОРОТКО
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091 

Ñêóëüïòóðà ìî-
ëþñêà — ó ñåë³ 
Îêñàí³âêà. Íàä 
íåþ ïðàöþâàëè 

òðîº ïðîôåñ³éíèõ ñêóëüïòî-
ð³â-êàìåíîòåñ³â ç³ Ëüâîâà. Äëÿ 
ðîáîòè âèêîðèñòàëè êàì³íü-ï³ñ-
êîâèê ç êàð’ºðó, ùî ó ñåë³ Ðóñàâà. 
Ïðî ³äåþ ïàì’ÿòíèêà ðîçïîâ³ëà 
æóðíàë³ñòó êåð³âíèê ÃÎ «ßìï³ëü-
ùèíà òóðèñòè÷íà» Ìèðîñëàâà 
Ìàð÷åíêî.

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ ВРЯТУВАЛА 
ЦЯ РІЧКА!

Ó ñåë³ Îêñàí³âêà, ùî íà ñàìî-
ìó áåðåç³ Äí³ñòðà, âñüîãî ëèøå 
45 ìåøêàíö³â. Ãîðèñòó ì³ñöèíó 
íå ïîêðèâàº æîäåí îïåðàòîð 
ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó. Ñþäè íå õî-
äèòü àâòîáóñ. Òóò íåìà øêîëè 
÷è äèòÿ÷îãî ñàäêà. Çàòå ãîñòåé 
ïðè¿æäæàº á³ëüøå, í³æ ì³ñöåâèõ.

— Ó íàñ áóëè ïðåäñòàâíèêè ç 
Áîëãàð³¿, Ðóìóí³¿, ²ñïàí³¿, ²òàë³¿, 
Ôðàíö³¿, — êàæå ïàí³ Ìèðîñëàâà. 

×îìó â Îêñàí³âêó ¿äóòü ç ð³çíèõ 
ðåã³îí³â äåðæàâè ³ íàâ³òü ç-çà ¿¿ 
ìåæ, òðîõè çãîäîì. Ïîêè ùî — 
ïðî ïàì’ÿòíèê. Êîëè ïðè¿çäÿòü 
ãîñò³, íà çóñòð³÷ ç íèìè çáèðàºòü-
ñÿ á³ëüø³ñòü îäíîñåëüö³â. Îëüãà 
Õàðåâñüêà ìàº áóòè îáîâ’ÿçêîâî. 
Íåçâàæàþ÷è, ùî áàáóñ³ âæå 93, 
áåç íå¿ íå îá³éòèñÿ. ¯¿ ðîçïî-
â³äü ïðî ìèíóëå ñåëà ñëóõàþòü 
íå ìåíø ö³êàâî, í³æ åêñêóðñîâî-
äà. Îñîáëèâî âðàæàº ñïîãàä ïðî 
Äí³ñòåð ó ãîëîäíîìó 1947-ìó.

— Ëþäåé ó òîé ÷àñ çáèðàëîñÿ 
íà ð³÷ö³ — òüìà! — ãîâîðèòü áàáó-
ñÿ. — Çàõîäèëè ó âîäó, íàãèíàëè-
ñÿ ³ øóêàëè øêîëüêè (òàê òóò íà-
çèâàþòü ìóøë³ ç ì³ä³ÿìè — àâò.) 
Áóâàëî, éäåìî ç ìàìîþ äî ð³÷êè, 
ãëÿíåø ç ãîðáà, à òàì çàäè ãîë³ 

ñâ³òÿòüñÿ. Ùîá íå çàìî÷èòè îäÿã 
çàêàñóâàëè ñï³äíèö³ â ïîÿñ. Çíà-
õîäèëè øêîëüêè, ÷èñòèëè, ä³ñ-
òàâàëè ñåðåäèíêó — ³ ¿ëè. Àáî 
êèäàëè ó êàçàí ³ âàðèëè þøêó. 
Õòîñü í³ñ äîäîìó. Òàê øêîëüêè 
ðÿòóâàëè íàñ â³ä ãîëîäó.

Òàêó ñàìó ³ñòîð³þ ïàì’ÿòàº 
æ³íêà ç ³íøîãî ñåëà — Áóøà. Ôà-
¿íà Ñòðàõí³öüêà òðîõè ìîëîäøà. 
Â³ä ¿õíüîãî ñåëà äî Äí³ñòðà òðåáà 
ïðîéòè ïîíàä ï’ÿòü ê³ëîìåòð³â.

— Õîäèëè ç ìàìîþ, — çãàäóº 
æ³íêà. — Í³êîëè ï³ñëÿ òîãî íå áà-
÷èëà òàê áàãàòî ëþäåé íà Äí³ñòð³. 
Îäí³ õóäþù³, ÿê ò³í³, äðóã³ îïóõë³ 
â³ä ãîëîäó. Íà áåðåç³ ðîçïàëþ-
âàëè âîãîíü. Ó êàçàíêàõ êèï³ëà 
âîäà. Ïðèñìàê ò³º¿ þøêè äîòåïåð 
â³ä÷óâàþ. Õòî ïðèõîäèâ çäàëåêó, 
òàì ³ íî÷óâàëè.

Íèí³ íå ïðîñòî â³äøóêàòè 
ó Äí³ñòð³ ìóøëþ. Òîä³, ó 47-ìó, 
í³áè õòîñü ïîñëàâ ¿õ ëþäÿì äëÿ 
ïîðÿòóíêó â³ä ãîëîäó.

— Ðîçïîâ³ä³ ñòàðèõ ëþäåé íà-
øòîâõíóëè íà äóìêó çàô³êñóâàòè 
öþ æàõëèâó ñòîð³íêó â êàìåí³, — 
ðîçïîâ³äàº Ìèðîñëàâà Ìàð÷åí-
êî. — Çðîáèìî íàïèñ «Ïîäÿêà 
ð³÷ö³ Äí³ñòåð çà âðÿòîâàí³ æèòòÿ».

Ïàì’ÿòíèé çíàê ïëàíóþòü â³ä-
êðèòè ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ «Äí³-
ñòðîâ³ ïåðåäçâîíè».

ПОБУВАТИ У МЛИНІ, 
КУПИТИ СВІЖУ ОЛІЮ…

Ãîñòåé Îêñàí³âêà ïðèéìàº 
ó ðàìêàõ ïðîãðàìè «Çåëåíîãî 

ПАМ’ЯТНИК МІДІЇ — ПОДЯКА 
ДНІСТРУ ЗА ВРЯТОВАНІ ЖИТТЯ 
Куди поїхати?  Незвичайний 
пам’ятник планують відкрити цієї неділі, 
8 вересня, у Ямпільському районі. 
На березі Дністра встановили скульптуру 
із зображенням мушлі мідії. Чим 
заслужили молюски такої шани?

Ось так пов’язували раніше хустки у селах над Дністром — 
місцеві господині навчать цьому кожного охочого 

Íèí³ íå ïðîñòî 
â³äøóêàòè ó Äí³ñòð³ 
ìóøëþ. Òîä³, ó 47-ìó, 
í³áè õòîñü ïîñëàâ ¿õ 
ëþäÿì äëÿ ïîðÿòóíêó 
â³ä ãîëîäó 

В Оксанівці є хостел з трьох 
кімнат на 15 осіб, гостей охоче 
приймають також окремі місцеві 
жителі.
З харчуванням також не виникне 
проблем. Їжу можуть готувати 
безпосередньо за вашої присут-
ності, або завчасно. Причому, 
подадуть будь-яку страву — від 
голубців, вареників пиро-

гів — до домашньої курочки чи 
м’ясних наїдків зі свинини або 
яловичини.
Відстань до Оксанівки від Ямполя 
приблизно шість кілометрів. Авто-
бусне сполучення відсутнє. Можна 
добратися на таксі або замовити 
в організаторів машину. З усіма 
запитаннями звертатися за теле-
фоном — 096–71–32–891.

Де зупинитися?

Питаннями розвитку туристич-
ної галузі в Ямпільському районі 
активно займається заступник 
голови місцевої РДА Людмила 
Майорова. За її безпосередньою 
участю підготовлено міжнарод-
ний проект спільно з сусідами 
Сороцького району Молдови 
у питаннях розвитку зеленого 
туризму.
У рамках програми Східно-
го партнерства шість громад 
району отримали на розви-
ток зеленого туризму 59 тисяч 

євро. Частину коштів витратять 
на створення двох музеїв — вина 
та виноробства і археології сар-
матського царя Інесмея, а також 
проведення міжнародного фес-
тивалю «Дністрові передзвони», 
інші заходи. Не тільки історична 
Буша робить добру славу Ям-
пільському району. Маленьке 
село Оксанівка вражає приїж-
джих чистотою, упорядкованіс-
тю і щирою гостинністю людей. 
Вони і гостей приймають, і село 
доглядають.

Створюємо музей вина та виноробства 

òóðèçìó». Ùî ¿ì ïðîïîíóþòü?
Åêñêóðñ³þ íà íàéâèùó òî÷êó 

íàä Äí³ñòðîì ó ö³é ì³ñöèí³. Âîíà 
ìàº íàçâó ãîðà «Ìîõíàòà». Çâ³äòè, 
ÿê íà äîëîí³ ÷àñòèíà Ìîëäîâè. 
Ç ö³º¿ ãîðè ñòàðòóþòü äåëüòàïëà-
íåðèñòè ï³ä ÷àñ çìàãàíü. 

Äðóãèé îá’ºêò — çàëèøêè 
ñêåëüíîãî õðàìó òà ñêåëüíî¿ 
öåðêâè. Åêñêóðñ³éíèé ìàðø-
ðóò ïðîõîäèòü òàêîæ áåðåãîì 
Äí³ñòðà. Íèí³ éîãî ïðîäîâæè-
ëè äî ñóñ³äí³õ ñ³ë Ãàëüæá³¿âêà 
³ Á³ëà. Â îñòàíí³é äåíü ñåðïíÿ 
åêñêóðñ³þ äî íîâèõ ì³ñöü ïðîâåëà 
Ãàëèíà Ñîáêî.

— Íåàáèÿêèé ³íòåðåñ ó íà-
øèõ ãîñòåé âèêëèêàëî â³äâ³äà-
ííÿ ìëèíà é îë³éí³, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ Ãàëèíà. — Ïðè÷îìó, ùîéíî 
âè÷àâëåíó îë³þ ìîæíà, çà áà-
æàííÿì, ïðèäáàòè. Òî÷í³øå, ¿¿ 
íå ìîæíà íå ïðèäáàòè. Äóõìÿíèé 
çàïàõ ÷óòè íà âñþ îêðóãó.

ЗАВОРОЖУЄ ОБРЯД 
«ВИГНАННЯ ЗЛИДНІВ» 

Ïðè¿æäæèõ â Îêñàí³âö³ çó-
ñòð³÷àþòü çà äàâíüîþ íàðîäíîþ 
òðàäèö³ºþ — ç õë³áîì-ñ³ëëþ. 
Íàïåðåäîäí³ Ñïàñà ùå é ç ìå-
äîì, ÿêèì ÷àñòóâàëè êîæíîãî. 

Îñîáëèâî âèõâàëÿëè íàø ìåä 
äâà ³íîçåìö³ — ì³ñòåð Äæîðäæ 
ç ²òàë³¿ òà ñåíüéîð Ñåáàñòüÿí ç 
²ñïàí³¿. Âîíè ïðèáóëè ðàçîì ç 
ãðóïîþ òóðèñò³â ç Õåðñîíùèíè. 
Ëàñóþ÷è ñîëîäêèì òðóíêîì, ï³ä-
í³ìàëè âãîðó âåëèêèé ïàëåöü. 
Óòî÷íþâàëè, ùî â íèõ òàêèõ 
ñìà÷íèõ ìåä³â íåìà. 

— Íàéá³ëüøå âñ³õ çàâîðîæóº 
îáðÿä «Âèãíàííÿ çëèäí³â», — 
óòî÷íþº Ìèðîñëàâà Ìàð÷åí-
êî. — Â³í òåæ ç äàâí³õ ÷àñ³â. 
Ó íàääí³ñòðÿíñüêèõ ñåëàõ éîãî 
ïåðåäàâàëè ç ïîêîë³ííÿ â ïî-
êîë³ííÿ. Âèêîíóºòüñÿ íà áåðåç³ 
ð³÷êè. Çàâåðøàëüíèé åòàï ïîëÿ-
ãàº â òîìó, ùî çëèäí³, ÿê³ âèãà-
íÿþòü, õîâàþòü ó ò³ñò³, íà çðàçîê 
âàðåíèêà ÷è ïèðîãà, ³ òîïëÿòü 
â ð³÷ö³.

Íà çàìîâëåííÿ, ãîñòåé íàâ÷àòü 
ïåêòè õë³á ÷è ïèðîãè ó ïå÷³, ðî-
áèòè êîâáàñó ïî-îêñàí³âñüêè, 
îðãàí³çóþòü ³íø³ ìàéñòåð-êëàñè, 
íàïðèêëàä, ç òîãî, ÿê ïîâ’ÿçàòè 
íà ãîëîâ³ õóñòèíó. Ùîá ï³äãî-
òóâàòèñÿ, òðåáà çàâ÷àñíî, ïåðåä 
ïî¿çäêîþ, ïîïåðåäèòè ïðî öå îð-
ãàí³çàòîð³â. Òàê ñàìî, äî ðå÷³, ÿê 
³ ç ïðèãîòóâàííÿì õàð÷³â. Âñå öå 
ðîáëÿòü ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³.
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РЕКЛАМА

ÄÎÇÂ²ËËß

Кросворд «Старі кафешки»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ
2. Ліворуч від приміщення залізничного вокзалу було кафе. 
3. Китайський ресторан, що був у Будинку офіцерів на початку 
2000-х років. 7. Єдиний легендарний заклад харчування, 
що залишився на Соборній. 14. Найстаріший ресторан 
у центральному парку. 17. Відоме кафе на Свердловському 
масиві. 19. Кафе, що було ліворуч від старого павільйону 
на центральному базарі. 21. Кафе на Тяжилові, його назва 
пов’язана з рибою. 22. Легендарне кафе на Соборній. Тепер 
у цьому приміщенні готель «Франція». 24. Молочний напій, 
яким славилася «Криниченька». 25. Колишнє кафе на розі 
проспекту Коцюбинського і вулиці Бевза. 26. Кафе, що роз-
міщувалось неподалік музичної школи № 2. 27. Кафе, що 
розміщувалося в приміщенні ресторану у парку «Золота…

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Загальна назва невеличких кафе, які розміщувалися 
здебільшого у великих гастрономах. 4. «Забігайлівка» 
в районі залізничного вокзалу, неподалік трамвайної 
зупинки. 5. Назва кафе, яке колись було на нинішній площі 
Ліверпуль. 6. Кафе на колишній вулиці 50-річчя Перемоги, 
славилось десертом «Пташине молоко». 8. Ресторан, що 
носив назву міста. 9. Заклад харчування на Привокзальній. 
10. Кафе в приміщенні обласної філармонії. 11. Кафе, 
яке було у 2000-х ліворуч від арки при вході у парк «12… 
12. Ретро- кафе, яке досі працює у центральному парку. 
13. Кафе, де студенти педінституту прогуляли не одну пару. 
15. Біля тролейбусної зупинки, яку називали «Рибзбут» (нині 
Максима Шимка) було кафе. 16. У 90-х роках на тодішній 
вулиці Козицького біля магазину «Філателія» був заклад 
«У… 18. Кафе біля хлібзаводу № 2. 20. Кафе біля військової 
частини неподалік 45 заводу. 23. Відомий ще з радянських 
часів заміський ресторан «Дубовий… 

458256

458625

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
2. Фонтан 3. Пекін 7. Пиріжкова 14. Першотравневий 
17. Форум 19. Кондитерська 21. Карась 22. Вогник 
24. коктейль 25. Арарат 26. Дитяче 27. Ладья»

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. кафетерій 4. Експрес 5. Криниченька 6. Лакомка 8. Кельце 
9. Галина 10. Плеяда 11. стільців 12. «Морозиво» 13. Політ 
15. Океан 16. Віктора 18. Молодіжне 20. Офіцерське 23. гай

ВІДПОВІДІ:

457740
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ОВЕН 
Можливо, серед ваших зна-
йомих з'явиться нова, цікава 
людина, і ваші стосунки з нею 
скоро переростуть у сильне 
почуття. Тільки постарайтеся 
не втрачати голову.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви будете схильні до ек-
зальтації, що позначиться 
на вашому ставленні до того, 
що відбувається навколо. З 
рівноваги вас зможе вивести 
навіть дрібниця. 

БЛИЗНЮКИ 
У першій половині тижня по-
старайтеся не мучити кохану 
людину необгрунтованими 
нападами ревнощів, краще 
приділіть їй більше уваги і 
допоможіть розібратися з 
проблемами. 

РАК 
Від стратегії вашої поведінки 
може залежати дуже багато. 
Вас чекає або тотальний успіх, 
або прибирання уламків 
заповітної мрії. Просто будьте 
собою, і ви зумієте зачарува-
ти того, хто вам сподобається.

ЛЕВ 
Тиждень обіцяє бути склад-
ним. Але почуття любові 
окрилює людину і дозволяє 
дивитися на життя зовсім ін-
шими очима. Не поспішайте 
знімати рожеві окуляри. 

ДІВА 
Тиждень принесе гармонію 
почуттів і можливостей їх 
вираження. Не бійтеся бути 
відвертими і зблизитися з 
новим знайомим, до якого 
вас тягне, як магнітом.

ТЕРЕЗИ 
Вас може спантеличити 
раптова романтична зустріч, 
до якої ви не готувалися. 
У середу вас можуть очіку-
вати сюрпризи, втім — при-
ємні. Головне — не лякатися і 
не приховувати свої почуття.

СКОРПІОН 
Коханій людині може знадо-
битися ваша допомога і під-
тримка, в тому числі і матері-
альна. Цього тижня любовне 
побачення може переверши-
ти всі ваші очікування. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви зможете знайти довго-
очікувану гармонію у ваших 
взаєминах. У п'ятницю будьте 
поблажливі та терплячі, якщо 
не хочете серйозно посвари-
тися через дрібницю. 

КОЗЕРІГ 
Тиждень може розпочатися з 
мінорної ноти. У вівторок вас 
може засмутити несподі-
ване розчарування в любові. 
Четвер краще провести на са-
моті, подумати про ситуацію, 
що склалася. 

ВОДОЛІЙ 
Врівноважте емоції і поста-
райтеся не ображатися через 
дрібниці. Будьте стриманіши-
ми. У четвер і п'ятницю в сто-
сунках з коханим можливі 
конфліктні ситуації. 

РИБИ 
Постарайтеся не лякати себе 
і кохану людину надлишком 
почуттів. Намагайтеся не роз-
повідати про себе зайвого 
на першому ж побаченні. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 4-10 ВЕРЕСНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ 

— Говорячи про 
гумор, можна 
виділити кілька 
ситуацій. По-
перше, гумор — 

це така перевірка на реакцію. 
«Прокатить або не пройде», 
«образиться або не образить-
ся». Якщо партнер вашу репліку 
«ковтає», значить, жарт прой-
шов, можна тепер переходити 
на більш високий рівень на-
падок і претензій. Саме тому 
корисно вважати, що жартів із 
серії «просто так» не буває. Вар-
то пам’ятати про те, що будь-які 
слова і будь-які фрази говорять-

ся не просто так, а з метою ви-
кликати певну поведінку. Саме 
тому в будь-якому спілкуванні 
слід пам’ятати одне просте за-
питання «Для чого він (а) мені це 
каже, чого хоче добитися?» Зро-
зуміло, ніхто не відміняв «старий 
добрий» сарказм, мета якого — 
донести якусь ідею тонко, але 
болісно. Є така думка, що, якщо 
у людини гарне почуття гумору, 
то це добре. Це правда. Але при 
цьому, якщо це почуття гумору 
складається тільки з сарказму, 
ми маємо людину, яка не вміє 
говорити про своє невдоволення 
прямо і використовує для цього 
пасивну агресію. А це не най-
кращий спосіб побудувати щас-
ливі стосунки.

Коментар експерта

Íå áóäåìî ãîâîðèòè ïðî ñ³-
ìåéí³ ïàðè ç òðèâàëèì äîñâ³-
äîì ñï³â³ñíóâàííÿ (òàì âñå íà-
ñò³ëüêè çì³øàíî òà çàì³øàíî). 
Ìîâà ïðî ëþäåé, ÿê³ çóñòð³ëèñÿ 
íåùîäàâíî ³ ò³ëüêè ëèøå ïî-
÷èíàþòü îñÿãàòè àçè ñï³ëüíî-
ãî æèòòÿ-áóòòÿ. Óñå íà÷åáòî 
á³ëüø-ìåíø ðîìàíòè÷íî, àëå 
îäíîãî ðàçó ïàðòíåð ïî÷èíàº 
âàñ «ï³äêîëþâàòè», ³ ï³øëî-ïî-
¿õàëî. Éîìó ñì³øíî, à âè ñåð-
äèòåñÿ. ×è ìîæå öå çðóéíóâàòè 
âàø³ ïîêè ùå íàäòî òåíä³òí³ 
ñòîñóíêè?

Ðåàãóâàòè íà îáðàçëèâ³ æàð-
òè ìîæíà äâîÿêî. Ïî-ïåðøå, 
óñâ³äîìèòè, ùî âàø ïàðò-
íåð-æàðò³âíèê ïðîñòî òàêèé 
ïî íàòóð³ — ëþáèòü äîì³íóâà-
òè ³ ïðèíèæóâàòè. Ïî-äðóãå, 
íà òàê³ æàðòè ìîæíà ïîñòàðà-
òèñÿ íå îáðàæàòèñÿ àáî íå ïî-
ì³÷àòè ¿õ çîâñ³ì.

Îáèäâ³ ðåàêö³¿ ñóïåðå÷ëèâ³ ³, 
âèçíà÷àþ÷èñü ç âèáîðîì, ëþäè-
íà ÷àñîì çíàõîäèòüñÿ íà åìî-
ö³éí³é ãîéäàëö³. Ðîçãîéäóþ÷èñü 
â³ä îäíîãî ñòàíó äî ³íøîãî, âîíà 
ñïî÷àòêó âèð³øóº, ùî íåâäàëèì 
àáî íåî÷³êóâàíèì æàðòîì ¿¿ îá-
ðàçèëè, ³ ïî÷èíàº âèõîâóâàòè 
ïàðòíåðà. À ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ, 
¿¿ êèäàº â ñóìí³âè: «Ìîæå, 
ÿ íå ìàþ ðàö³¿/ïðàâà, ÷è âàðòî 
ñòàâèòèñÿ äî öüîãî ñåðéîçíî?» ² 
çàì³ñòü ñêàíäàëüíîãî ç’ÿñóâàííÿ 

ñòîñóíê³â æàðò³âíèêó ïðèíî-
ñÿòüñÿ âèáà÷åííÿ — ìîâëÿâ, 
ïðîáà÷, íåïðàâèëüíî íàïåâíî, 
òåáå çðîçóì³â/çðîçóì³ëà.

ГОСТРОСЛІВ’Я І АГРЕСІЯ 
Äîòåïí³ ëþäè — äóøà áóäü-

ÿêî¿ êîìïàí³¿. Ñàì³ çíàºòå, ùî ³ 
íà ðîáîò³ ç íèìè, ³ â ïîâñÿêäåí-
íîìó æèòò³ — ñóö³ëüíå ñâÿòî òà 
âåñåëîù³. Ïñèõîëîãè ââàæàþòü, 
ùî ëþäèíà âîëîä³º íåàáèÿêèì 
ðîçóìîì, ÿêùî â áóäü-ÿê³é ñèòó-

àö³¿, íàâ³òü òðàã³÷í³é, ìîæå çíà-
éòè ùîñü ñì³øíå. Öå äîçâîëÿº 
ïåðåñòàòè ïàí³êóâàòè, ðîçãëåä³-
òè àáñóðä ³ áåçãëóçäÿ òîãî, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ ³, ÿê ðåçóëüòàò — 
çíÿòè íàïðóãó òà ïîâåðíóòè 
çäàòí³ñòü êîíòðîëþâàòè ïîä³¿.

Óñå öå ïðàöþº, êîëè æàðòè 
äîáðîäóøí³. À êîëè â ðåçóëüòàò³ 
ãóìîðèñòè÷íî¿ àòàêè çà÷³ïàþòü-
ñÿ âàø³ ïî÷óòòÿ, òî ìîâà âæå 
íå ïðî êîíòðîëü, à ïðî àãðåñ³þ 
³ ðîçäðàòóâàííÿ. ² âîíè ìîæóòü 
áóòè ñïðÿìîâàí³ ñàìå íà âàñ.

ЯК РЕАГУВАТИ НА БОЛІСНІ 
ЖАРТИ КОХАНОЇ ЛЮДИНИ 
До сліз  Стосунки — це не тільки 
обійми та поцілунки. Закохані сваряться 
і часто досить зле жартують одне над 
одним. Що робити партнеру, якщо жарти 
іншого здаються не зовсім адекватними? 
Адже є небезпека прославитися 
людиною без почуття гумору

ПАРТНЕР ЖАРТУЄ ТІЛЬКИ ПРО ВАС 
Душею компанії його не назвеш, але відносно вас його гумор іскрометний 
та доволі гострий. Це він так думає. Ви ж сприймаєте його дотепності як 
низькосортний і грубий гумор. Пора задуматися — чому ви або ваша поведінка 
стали мішенями його так званої іронії?

ЯК РЕАГУВАТИ 
Покажіть, що вам неприємно і об-
разливо. Але майте на увазі, що 
можливо таким чином ваш партнер дає 
зрозуміти — він вами незадоволений. 
Скандалити він не хоче і просто таким 
чином намагається подати вам сигнал, 
пригнічуючи роздратування. Грубити і 
жартувати у відповідь не варто. Інакше 
ризикуєте нарватися на образи. Не слід 
також пояснювати, як вам боляче. Він 
прекрасно розуміє, що робить. Він 
не хоче прямо робити вам зауваження, 
він дає зрозуміти, що йому не подо-
бається ваша поведінка або реакції. Є 
злі жарти, а є злі емоції — все просто. 
Навчіться відрізняти одне від іншого.

ЩО РОБИТИ 
Краще розлютитися і навіть послати 
у певне місце, якщо жарт дуже вас об-
разив. Якщо ж гостроти у вашу сторону 
вам просто неприємні, на них можна 
не реагувати. Не виключений варіант, 
що ваші стосунки стали нудні або взагалі 
позбавлені емоцій. Якщо навіть такі 
взаємини вам необхідні, то спробуйте їх 
вивести на новий рівень. Спостерігайте, 
аналізуйте, експериментуйте. І врахуйте, 
що справжніх садистів, які отримують 
задоволення від того, що вони ранять 
і принижують інших людей, набагато 
менше, ніж «нешкідливих» жартівників. 
А до останніх, в принципі, можна знайти 
підхід.

ПАРТНЕР — ЖАРТІВНИК ПО ЖИТТЮ 
Володарі такого характеру практикують відповідне спілкування зі світом. І для 
них це — спосіб контролювати те, що відбувається. Якщо ви стаєте частиною його 
життя, ви в результаті нестандартних проявів партнера можете відчувати почуття 
страху, незручності і безпорадності. Це означає, що для вас його жарти — погані. 
Хоча друзі дотепника можуть з ними миритися.

ЯК РЕАГУВАТИ 
Ображайтеся. Якщо не готові 
змінюватися заради налагодження 
стосунків з партнером, оцініть 
свою реакцію на його жарти. 
Можливо, ви занадто чутлива і 
сентиментальна людина, але це 
ваше право бути такою. Не варто 
змінювати себе навіть заради 
коханої людини. Партнер же 
заради вас не змінюється? Просіть 
і вимагайте його припинити 
відточувати дотепність на ваших 
слабкостях, комплексах і недоліках. І 
подивіться — чи матиме це результат.

ЩО РОБИТИ 
Важливо поводитися коректно і не драж-
нити жартівника у відповідь. Ви, звісно, 
теж знаєте його недоліки і слабкі місця, 
але не дозволяєте собі «дотепність» у від-
повідь. Якщо не дивлячись на вашу тер-
пимість, образливі жарти тривають і по-
чуття страху не проходить, то терміново 
завершуйте ці стосунки. Не варто тішити 
себе ілюзіями, що все добре, або скоро 
таким буде. Якщо людина вас кохає, вона 
принаймні намагатиметься припинити 
ображати вас, хоч і в жартівливій формі. 
Рецепт тут один — будьте чесними самі з 
собою, брехня для вас не вигідна.

Ïñèõîëîãè ââàæàþòü, 
ùî ëþäèíà âîëîä³º 
íåàáèÿêèì ðîçóìîì, 
ÿêùî â áóäü-ÿê³é 
ñèòóàö³¿ ìîæå çíàéòè 
ùîñü ñì³øíå
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Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ОВЕН 
Не стоит впадать в крайнос-
ти. Вы блестяще продемон-
стрируете свой профессио-
нализм.

ТЕЛЕЦ 
На работе дела продвигаются 
успешно. Вы многое можете 
успеть, было бы желание.

БЛИЗНЕЦЫ 
Начинают реализовываться 
ваши заветные планы 
и замыслы. 

РАК 
Благоприятное время для 
продуктивной работы 
и деловых встреч. 

ЛЕВ 
Чем более активный об-
раз жизни вы для себя 
выберете, тем лучше.

ДЕВА 
Постарайтесь не впадать 
в панику, а своевременно 
исправлять ошибки.

ВЕСЫ 
Немало сил может пона-
добиться, чтобы урегу-
лировать хотя бы часть 
насущных проблем. 

СКОРПИОН 
Очень скоро вас ждет боль-
шая радость и солидная 
прибыль.

СТРЕЛЕЦ 
Придется много работать, 
сейчас не время лениться 
и избегать ответственности. 

КОЗЕРОГ 
Прекрасная неделя для 
смелых и энергичных 
действий. 

ВОДОЛЕЙ 
Предоставьте окружающим 
возможность самим решить 
свои проблемы. 

РЫБЫ 
У вас накопилось немало 
дел и нерешенных про-
блем, которые откладывать 
уже нельзя. 

РЕКЛАМА

458578

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

457601

458140

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться фото! (Має бути 
встановлена програма QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

458420

458341
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Людмила, 18 років
Студентка ВНАУ. У вільний час люблю малювати, займатися 

спортом. Я скромна, відповідальна, життєрадісна.  

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та  коротку розповідь про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua. Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-

2019 і безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії «INDIGO» 
отримають найвродливіші учасниці.

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31


